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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

PORTARIA Nº 001/2018/SPAFC

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, EDLEUZA 

ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, com 

fundamento no artigo 52, inciso XV da Lei nº 4.964 de 26 de dezembro de 

1985 (COJE);

CONSIDERANDO que o Provimento n° 12/2010 do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) implementou o movimento denominado Pai Presente, cujo 

escopo busca reduzir o número de pessoas sem paternidade reconhecida 

no País mediante estímulo ao reconhecimento voluntário da paternidade;

 CONSIDERANDO que o Provimento nº 38/2014 da Corregedoria-Geral da 

Justiça de Mato Grosso determina que sejam realizados mutirões do 

Projeto Pai Presente anualmente, no mês de agosto, em datas 

determinadas pela CGJ/MT, com o objetivo de estimular o reconhecimento 

espontâneo da paternidade biológica por meio de audiências públicas em 

todas as Comarcas do Estado nos termos da Lei Federal nº 8.560/92, bem 

como do Provimento nº 12/2010 do CNJ;

 CONSIDERANDO que o Ofício Circular nº 019/2018-CEJA fixou a data de 

18 de agosto de 2018 (sábado) para a realização do mutirão do Projeto Pai 

Presente na Comarca de Cuiabá/MT;

 CONSIDERANDO a necessidade de convocação de servidores para 

participar e colaborar com o mutirão do Projeto Pai Presente/2018 como 

equipe de apoio aos magistrados, nos termos dos artigos 12 e 14 da 

Portaria nº 382/2014/PRES;

 RESOLVE:

Art. 1º CONVOCAR os 35 (trinta e cinco) servidores abaixo elencados 

para participar como equipe de apoio aos magistrados na data de 

18.8.2018 (sábado) às 12h00min horas no Fórum da Comarca de Cuiabá, 

sendo eles:

 Amanda Monteiro da Costa;

Ana Carolina Lopes Cançado Garcia;

Ana Paula de Oliveira Morais;

Aparecida Franchini;

Benedita Alair da Silva;

Benedita Eliete Oliveira Arruda;

Conceição Aparecida de Paula Aleixo;

Diego Benedito Silva de Moraes;

 Dulcia Maria Santos Oliveira;

Elisa Cristina Cândido;

Ezequias de Arruda Coimbra;

Gicelda Rosa Fernandes da Silva Spinola;

Girdeth de Oliveira;

Heitor Roberto de Arruda Siqueira;

Iris Alvina Guarim Soares;

Isis Maria Pires de Queiroz dos Santos;

Ivonildo Gabriel da Silva;

Josefina Cardoso Nogueira;

Leôncio Francisco Miranda da Silva;

 Luciana Dias Mâncio;

Lucilene Ernesta do Carmo Stroppa;

 Lucy Francisca de Oliveira;

 Maria Dimas Néris de Assunção;

Maria Ester Gauto;

 Maria Ivanil Ribeiro da Conceição;

Marina Oliveira da Costa;

 Mário Leite de Arruda;

Nauricida Benta Pereira da Cruz;

Nazilda Maria Pereira Ramos;

Nelita Bandeira Duarte;

Odair José de Magalhães;

 Selma Dias Martins;

Thiago Antônio Noronha de Oliveira;

Valdilene Virgínia de Moraes;

Wendel Ferreira Cesar.

Art. 2.º Os servidores convocados devem assinar manualmente o ponto 

de entrada e saída do movimento Pai Presente/2018, sendo que 

posteriormente será procedida anotação de compensatórias na ficha 

funcional dos servidores junto à Gestão de Recursos Humanos do 

presente Foro.

Art. 3º Os servidores constantes nesta Portaria ficam convocados para 

participar da reunião designada para a data de 17.08.18 (sexta-feira) às 

16h30min no auditório do Fórum da Comarca de Cuiabá para orientações 

referentes ao projeto em destaque.

 Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

 Encaminhe-se cópia à Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado e à 

Corregedoria-Geral da Justiça (CEJA).

 Publique-se. Cumpra-se

 Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº. 0721824-32.2016.8.11.0001

DEFERIMENTO DE LICENÇAS MÉDICAS

Licenças médicas homologadas pela Coordenadoria de Perícia Médica do 

Estado de Mato Grosso:

LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE

Cláudio Roberto Martins, Oficial de Justiça, mat. 288 – 60 dias – 

10/07/2018 a 07/09/2018.

Demetilde Benedita de Assis, Auxiliar Judiciário, mat. 5196 – 60 dias – 

28/05/2018 a 26/07/2018.

Danielly  Neves da Luz Pimentel, Analista Judiciário, mat. 23589 – 10 dias – 

20/06/2018 a 29/06/2018.

Elisa Cristina Candido, Técnico Judiciário, mat. 25304 – 15 dias – 

20/06/2018 a 04/07/2018.

Flaviane Aparecida Lara Silva, Analista Judiciário, mat. 11651 – 90 dias – 

25/06/2018 a 22/09/2018.

Gesinéli Rodrigues Leite e Campos, Analista Judiciário, mat. 12454 -  90 

dias – 27/06/2018 a 24/09/2018

Jaqueline Bagão Schoffen, Técnico Judiciário, mat. 37074 - 15 dias – 

27/06/2018 a 11/07/2018.

Josélia Rosa de Moraes, Técnico Judiciário, mat. 1865 – 90 dias – 

07/06/2018 a 04/09/2018

Lucimar Castilho Antunes Ivoglo, Analista Judiciário, mat. 5454 – 90 dias – 

28/05/2018 a 25/08/2018

Lucinéia Amorim de Queiróz, Agente da Infância e Juventude, mat. 5862 – 

30 dias – 23/06/2018 a 22/07/2018

Sheyla Manganaro de Oliveira, Analista Judiciário, mat. 21416 – 60 dias – 

de 17/05/2018 a 15/07/2018.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE, EM PRORROGAÇÃO:

Dikson Tsuyoshi Minami, Oficial de Justiça, mat. 5078 – 60 dias – 

28/06/2018 a 26/08/2018.

Zózimo Mendes, Oficial de Justiça, mat. 12640 - 30 dias – 13/06/2018 a 

12/07/2018.

LICENÇA PARA ACOMPANHAR FAMILIAR ENFERMO:

Vivian Almeida Leite de Oliveira, Analista Judiciário, mat. 11779 – 28 dias – 

09/05/2018 a 05/06/2018.

LICENÇA MATERNIDADE:

Cassiane Luiza Walker Almeida, Analista Judiciário, mat. 11879 – 180 dias 

– de 23/06/2018 a 19/12/2018.

Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

CIA nº 0719211-68.2018.8.11.0001

Vistos, etc.

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

servidor(a) IZABELA VALLE RODRIGUES, Matrícula nº. 13012, Analista 

Judiciário, lotado(a) no(a) Comarca de Cuiab á, referente ao quinquênio 

2012/2017.

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

Informação n° 072/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 01 ( uma) 

licença-prêmio relativa ao período de 21/05/2007 a 21/05/2012, 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 4 de 629



 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 21/05/2012 a 

21/05/2017, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

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

 Cuiabá/MT, 3 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

CIA nº 0721145-61.2018.8.11.0001

Vistos, etc.

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

servidor(a) LUCY ALVES DE SOUZA RIBEIRO, Matrícula nº. 731, Oficial de 

Justiça, lotado(a) no(a) Central de Mandados - Comarca da Capital - SDCR, 

referente ao quinquênio 2013/2018.

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

Informação n° 071/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 04 ( quatro) 

licenças-prêmio relativas ao período de 05/07/1993 a 05/07/2013, 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 05/07/2013 a 

05/07/2018, 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, 3 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

CIA N°:

0721232-17.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 RYOYU HAYASHI

ADVOGADO(A):

 RYOYU HAYASHI – OAB/MT 1.809-A

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxas e Custas Judiciais proposto 

por RYOYU HAYASHI. em benefício próprio, referente a Guia nº 99698 

recolhida de forma indevida.

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 2 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso verifica-se a ausência dos 

seguintes documentos no pedido:

 Data de Nascimento do beneficiário.

 Procuração Judicial constando poderes específicos outorgados pelo 

interessado para finalidade de “receber e dar quitação”.

INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima elencados, 

no prazo de 15 (quinze) dias, visto que a presença de todos deve ser 

rigorosamente observada.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

" h t t p : / / c i a . t j m t . j u s . b r / P u b l i c o / C o n s u l t a P u b l i c a / I n d e x . a s p x " 

http://cia.tjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/Index.aspx.

 Cuiabá, 06 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0707223-84.2017.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI OURO VERDE-MT.

ADVOGADO(A):

 DR. ADNRÉ ASSIS ROSA - OAB/MT 19.077-A

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxa e Custa Judicial proposto por 

Cooperativa de Crédito De Livre Admissão de Associados Ouro Verde MT 

em benefício de ASSIS CASTRO VIGO E STUART ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S referente às Guia nº 48787 e 48788 sob o fundamento 

de recolhimento indevido.

 Da análise, verificam-se cumpridas as determinações cogentes.

Assim, DEFIRO o pedido de restituição referente às Guias nº 48787 

arrecadada no valor de R$ 459,56 (quatrocentos e cinquenta e nove reais 

e cinquenta e seis centavos) e à Guia n° 48788 arrecadada no valor de R$ 

459,56 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis 

centavos).

Encaminhem-se o expediente ao Departamento de Controle e Arrecadação 

– DCA (TJMT) para as demais providências quanto ao processamento da 

restituição e autorização do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.
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 Depois de efetivada a transação, arquive-se o presente.

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 06 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 400/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o retorno da servidora conforme consta do expediente 

CIA nº. 0721353-45.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) RENATA BARROS MACEDO DE AQUINO, 

matrícula nº. 11654, Técnico Judiciário, na Central de Distribuição 

(Contadoria) da Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir de 01/08/2018.

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

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

Cuiabá, 6 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247813 Nr: 15350-15.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GARCIA DE OLIVEIRA NETO

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

SATÉLITE LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, LUCIMAR AP. KARASIAKI - OAB:6448-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA EMÍLIA GONÇALVES 

DE RUEDA - OAB:23748/PE, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:21.198/RO, VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:8750, WILBER 

NORIO OHARA - OAB:

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

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

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

6.784,08 (seis mil e setecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos), a 

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

forma separada, sendo R$3.362,54 (três mil e trezentos e sessenta e dois 

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

e R$3.392,04(três mil e trezentos e noventa e dois reais 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.: 459144 Nr: 28863-11.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TALITA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6.748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171 OAB/MT, FLÁVIA PETTINATE RIBEIRO FRÓES - 

OAB:17.734, ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - OAB:13.786MT

 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$ 

704,85 (setecentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$291,42(duzentos 

e noventa e um reais e quarenta e dois centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956364 Nr: 3253-65.2015.811.0041

 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: ANTONIA SILVA BATISTA SOUSA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB: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$ 

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.: 958559 Nr: 4195-97.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANTIELY CARDOSO DE OLIVEIRA

 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 
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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.: 462578 Nr: 31108-92.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERVAL JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNEUMAR RIBEIRO S/A COMERCIO DE PNEUS, 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO FERNANDO BORGES - 

OAB:13.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI. - OAB:11.660, ISAURA PAULINO - OAB:PR 6166

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

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

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

1.600,00 (um mil e seiscentos reais), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$800,00(oitocentos reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 

800,00(oitocentos reais), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756633 Nr: 8758-42.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GORETI POSSEBON SCHMÔOR, OLÍVIA 

CARDOSO PEREIRA SCHMOOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE PRATA LTDA, TIAGO LORENÇO 

PEREIRA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ORLANDI EDUARDO - 

OAB:9522, MICAEL GALHANO FEIJÓ - OAB:5935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI. - OAB:11.660, EUGENIO SOBRADIEL FERREIRA - OAB:19016/PR, 

WAGNER PETER KRAINER JOSÉ - OAB:19.060/PR

 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$ 

8.311,59 (oito mil e trezentos e onze reais e cinquenta e nove centavos), a 

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

forma separada, sendo R$4.330,13(quatro mil e trezentos e trinta e reais e 

treze centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 3.981,46(três 

mil e novecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis 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.: 964322 Nr: 6694-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLAMIS DA SILVA FREITAS

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

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

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB: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$ 

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.: 1135627 Nr: 25356-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR ANTONIO DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F COLETA COUTINHO 

- OAB:9172-B

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

SILVA - OAB:8.184-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.: 897598 Nr: 28007-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTOLOMEU MONTEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA NETA - 

OAB:2978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT

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

devidamente INTIMADA à parte executado, 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 
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“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.: 1127029 Nr: 21769-02.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO HENRIK DA ROCHA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 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.: 333409 Nr: 4083-75.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FELICIO DE ABREU

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

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

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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.: 446698 Nr: 20946-38.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO ALMEIDA DA ROCHA

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

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

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

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

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

OAB:8.184-A/MT

 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.: 384862 Nr: 20543-06.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIA REGIANE LIMA DOS SANTOS

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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$ 

656,15 (seiscentos e cinquenta e seis reais e quinze 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$242,72(duzentos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1211869 Nr: 8992-48.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIA MEDEIROS - ME, CREUZA MARIA 

MEDEIROS, JOAO FELIX DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A
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 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$451,48(quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711828 Nr: 4900-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

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

devidamente INTIMADA à parte executado, 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.: 298888 Nr: 12599-21.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16.160-A

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

devidamente INTIMADA à parte executado, 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.: 742243 Nr: 39123-16.2011.811.0041

 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: FÁTIMA SILVÉRIO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:OAB/BA 1141-A, ILMO GNOATTO - OAB:4941/MT, LUIS CARLOS 

LAURENÇO - OAB:16.780/ BA, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - 

OAB:OAB/MG 56526, RICARDO LOPES GODOY - OAB:14422-A/MS

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

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

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

2.231,58 (dois mil e duzentos e trinta e um reais e cinquenta e oito 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.115,79(um mil e cento e quinze 

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

R$ 1.115,79(um mil e cento e quinze reais e setenta 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.: 875430 Nr: 13723-92.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICIANO BEZERRA DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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.: 1159051 Nr: 35538-77.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR BARBOSA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

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

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

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

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 
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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.: 1130329 Nr: 23136-61.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ELIAS DE OLIVEIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

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

OAB:8.194-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733421 Nr: 29666-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDINVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATMOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA ME, JAILSON PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393

 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$ 

586,68 (quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta 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$ 173,25(cento e 

setenta e três reais e vinte 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.: 905340 Nr: 33781-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FEBRONIO DA NEVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHESIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:103334

 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$ 

611,78 (seiscentos e onze reais e setenta 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$ 198,35(cento e 

noventa e oito reais trinta 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.: 747666 Nr: 44920-70.2011.811.0041

 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: JOSEFA SUZETE DE LEMOS

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

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

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

720,56 (setecentos e vinte 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$ 307,13(trezentos e 

sete 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.: 827257 Nr: 33140-65.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS BARTHOLINO DOS ANJOS

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

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

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

OAB:8.814-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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 10 de 629



“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.: 443219 Nr: 18944-95.2010.811.0041

 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: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

R$547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$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.: 461341 Nr: 30319-93.2010.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO BORGES FERREIRA, UILACI BEZERRA 

CHAVES FERREIRA, CREUZA COELHO DE SOUZA BEZERRA, JOSE 

SALOMÃO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO HERMANN 

RAMOS - OAB:8.855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSÉ BOMFIM - 

OAB:OAB/MT 3.210, LEANDRO DE SOUZA BONFIM - OAB:OAB - 

10.058-E

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

devidamente INTIMADA à parte impugnada, 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. 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 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, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 368139 Nr: 6375-96.2009.811.0041

 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: WALBETHER BOTELHO CAPRIATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVALDO FERREIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AÉCIO PIRES SALOMÉ - 

OAB:3111-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731023 Nr: 27124-66.2011.811.0041

 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: JOSÉ PRAZERES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FLORIANO NUNES DIAS - 

OAB:OAB: 6.089/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, Rodrigo Pouso - OAB:12.333 -MT

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

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

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

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.: 820880 Nr: 27098-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONILSON JOSÉ DE SOUZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIFFANY MIDORY RODRIGUES 

KANASHIRO - OAB:15.623 / 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$ 
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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.: 732393 Nr: 28572-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACY MAURO DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925051 Nr: 46523-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALBER SANTOS PIO CODEÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BERNARDO DA SILVA

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

OAB:16.279, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - 

OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857993 Nr: 10-50.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA AMALIA DE OLIVEIRA LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos 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.: 983246 Nr: 15495-56.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO HUMBERTO MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

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

OAB:12.903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB/MT 8.184-A - 

OAB:

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

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

(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.: 1159029 Nr: 35520-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDELSON DOS SANTOS RIBEIRO

 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: Gladstone Gimenis - 

OAB:21587/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

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

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

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

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.: 1049149 Nr: 46016-81.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER FERNANDES DA COSTA

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 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.: 1167738 Nr: 39139-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX MAGALHÃES CAJU

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/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.: 980629 Nr: 14377-45.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZACARIAS DOS SANTOS JUNIOR

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 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.: 961893 Nr: 5639-68.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE SOUZA

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

SEGURO S/A

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

OAB:5652/MT

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

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

OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1088583 Nr: 5491-23.2016.811.0041

 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: ROSANGELA LOPES DE OLIVEIRA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 12.552, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - OAB:9634, 

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte até a presente data. Assim, impulsiono os presentes autos 

conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 781868 Nr: 35487-08.2012.811.0041

 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: ELIAS ANTONIO ALVES, BRUNO OLIVEIRA CASTRO

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

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

OAB:9.237/MT, MARIA Apª A. O. LEITE - OAB:3480-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar nos autos 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1131891 Nr: 23834-67.2016.811.0041

 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: UNIÃO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA - USA, SEBASTIÃO 

BELMIRO GARCIA, 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, HAROLDO DE MORAES JUNIOR - OAB:6208

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

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1293181 Nr: 5888-14.2018.811.0041

 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: THIAGO ABADIA DE OLIVEIRA, CARLA HELENA 

GRINGS

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

INFORMAÇÃO LTDA

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

OAB:3.897-E/MT, ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

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

Recuperanda, na figura de seu patrono Sebastião Monteiro da Costa 

Junior, que não estava cadastrado nos autos desta habilitação até o 

presente momento, no tocante à decisão/despacho proferido dia 

13/07/2018, promovo sua republicação para tal fim: " Visto.

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 13/19).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por THIAGO ABADIA DE 

OLIVEIRA, por dependência aos autos da recuperação judicial de DSS 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Processo nº 

23113-52.2015.811.0041 – Código 999210), que, conforme autoriza o §5º, 

do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se. ".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 135437 Nr: 4111-82.1995.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHOPPING DO AUTOMOVEL ACESSORIOS LTDA, 

ANDRÉ CASTRILLO, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo a Dra. Aline Barini Néspoli, OAB/ MT: 9.229, 

para que proceda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com a devolução 

dos autos, devido à correição estabelecida pela portaria nº 60/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 235321 Nr: 4437-71.2006.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., 

JOÃO CARLOS BRITO REBELLO, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FWP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229/MT, DENISE MARIN - OAB:141.661-SP, MÁRCIA DE MELLO 

ALCOFORADO - OAB:199.438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo a Dra. Aline Barini Néspoli, OAB/ MT: 9.229, 

para que proceda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com a devolução 

dos autos, devido à correição estabelecida pela portaria nº 60/2018.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 751623 Nr: 3394-89.2012.811.0041

 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: FRANCISCO CARLOS FERRES, SILVANA BADOTTI 

FERRES, AMARILDO DOS SANTOS, PAULO ROBERTO DA SILVA NOVAIS, 

MERES FERNANDES ZAMBONINI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRLEU JOSE DA SILVA, CARLOS DE TAL, 

CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., NILO DE TAL E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4.094/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344/MT, FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

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

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

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

Autora tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência do Oficial de 

Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) intimação(ões). 

Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 749078 Nr: 45750-36.2011.811.0041

 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: LUIZ FERNANDO GAMBI DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRLEU JOSE DA SILVA, CARLOS DE TAL, 

JOÃO AUGUSTO CAPILÉ JUNIOR, CERTA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA., NILO DE TAL E OUTROS, MARINA TEREZA CAPILÉ, 

OSMAR MILAN CAPILÉ, DENIZE APARECIDA CAPILÉ GUEDES, VERA 

LUCIA CAPILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:10875, CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT

 FINALIDADE: INIMAÇÃO

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

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

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

Autora tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência do Oficial de 

Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) intimação(ões). 

Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1131262 Nr: 23514-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., 

APARECIDA DE CASTRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TRABACHIN, ALMIRANTE ALVES DE 

SOUZA, SILAS CAETANO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ALMEIDA FREITAS 

JUNIOR - OAB:9.674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, BRENO AUGUSTO PINTO 

DE MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:1895/MT, 

ROBERTO CAVALCANTE BATISTA - OAB:5868-A/MT, SIDNEI GUEDES 

FERREIRA - OAB:7.900/MT

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

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

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

Autora tem o prazo de 03 (TRÊS) DIAS para depositar a diligência do 

Oficial de Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou 

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

intimação(ões). Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1287025 Nr: 3939-52.2018.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CAPILE, ALEXIS RAMATIS MILAN CAPILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S. 

A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RÖCKER - 

OAB:23047, Carlos Rocker - OAB:23047-SC

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

CERTIFICO E DOU FÉ, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 8.1.1, e 

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

da Lei Estadual 11.419/06, de que A(S) PARTE(S) REQUERENTE(S) ESTÁ 

INTIMADA PARA , NO PRAZO NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1267800 Nr: 26952-17.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL BUDACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORENCIO ALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882/O, Giovani Rodrigues Caladello - OAB:12.684/B, JOSE 

ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, Ralf Holffmann - OAB:13.128/B, 

Raniele Ferreira Santos Barbosa - OAB:18.934/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

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

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

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

Autora tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência do Oficial de 

Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) intimação(ões). 

Nada mais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 713832 Nr: 8395-89.2011.811.0041

 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: LEILDA LOPES DE ARAÚJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

reintegração de posse formulado por LEILDA LOPES DE ARAÚJO, por 

meio da Defensoria Pública, em desfavor inicialmente de “ROSA DE TAL”, 

identificada à fl. 23, como ZILDA ROSA DA SILVA tendo como objeto um 

imóvel localizado na Rua Maranhão, nº 131 – CPA III, nesta 

comarca.Concedo à ré o prazo de 15 (quinze) para saída pacífica, findo o 

qual será efetivada a reintegração forçada, inclusive com ordem de 

arrombamento e auxílio de força policial, além de aplicação de multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).Condeno a ré ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios 

que arbitro em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º 

do CPC atenta à natureza da demanda, tempo de tramitação e atuação do 

patrono.Publico e intimo neste ato, via DJE. INTIME-SE a parte autora, por 

meio de remessa à Defensoria Pública - MT Preclusa a via recursal e, não 

havendo requerimento, dê-se baixa nos registro cartorários, e, após, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002241-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SOUZA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOMINGOS OAB - RO5567 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/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, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018931-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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 12133471), sob 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010807-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NASCIMENTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, consoante documento anexo. Data: 

18/09/2018 Horário: 09:45 horas Local: Avenidas das Flores, 843, Sala 11, 

1º Andar, Bloco Anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro: 

Jardim Cuiabá, Cidade: Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das Dálias) – 

Telefones: 3025 3060 e 99223 7073. Email flavioperito@gmail.com Obs: - 

O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015535-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL ALVES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015535-16.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ESMAEL ALVES RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizada por Esmael Alves Ribeiro em face de Porto 

Seguro Cia. de Seguros Gerais, alegando 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, o 

que sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, 

assim como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, 

da Lei n. 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da 

matéria envolta nos autos. 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. 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 

Diante do exposto, exerço juízo de retratação em relação à decisão 

proferida no id 13686023, razão pela qual, DEFIRO, liminarmente, a tutela 

provisória de urgência vindicada, nos termos do artigo 300 do NCPC, para 

determinar que a parte ré, receba o requerimento administrativo da parte 

Requerente, tal como vinha normalmente recepcionando há muitos anos 

(doc. 6), e em conformidade com o que preceitua o art. 5º,§ 2 da Lei n. 

6.194/74, sob pena de aplicação de multa cominatória diária que arbitro 

desde já no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de 

descumprimento injustificado da medida, limitada ao patamar de 5.000,00 

(cinco mil reais). Ademais, aguarde-se a realização da audiência de 
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conciliação designada. Às providências. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. 

[1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO 

JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da 

controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011835-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYNSON DOS SANTOS AMARO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ART E ARTES ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011835-32.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALYNSON DOS SANTOS AMARO LEITE REQUERIDO: ART 

E ARTES ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME Vistos. Inicialmente, defiro à 

parte autora a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos 

termos do artigo 98 do NCPC. Deixo de apreciar o pedido de tutela 

provisória de urgência nesta ocasião, em razão da dúvida do requerente 

quanto a existência ou não de relação jurídica com a requerida, 

postergando a sua análise para depois da audiência de conciliação e/ou 

apresentação da contestação. Em atenção ao que determina o art. 334 e §

§ do NCPC, DESIGNO o dia 24/09/2018, às 11:30 horas para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação localizada no Fórum da Capital. INTIME-SE a parte 

autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 334, § 3º) e CITE-SE e 

INTIME-SE a parte ré para comparecer à audiência designada, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, 335), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, 

335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (NCPC, 344). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, 

334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Cuiabá, 27 de 

julho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1034330-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento das custas 

processuais finais (Certidão do Contador – Id. 12036795), sob pena de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019156-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ALVES SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 11560997), sob 

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

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015595-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS CAMPOS DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TEODORO (RÉU)

SERLI APARECIDA TEODORO (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a cópia atualizada da 

matrícula do imóvel, bem como, no mesmo prazo, comparecerem nesta 

secretaria a fim de assinarem o competente Termo de Caução, nos termos 

da decisão proferida. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1011045-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANALZITA DAS NEVES MULLER (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

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

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

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 10121943 – juntada aos autos

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874684 Nr: 13183-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO AMANCIO DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

VÁRZEA GRANDE LTDA, LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

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

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE 

BARROS - OAB:7600, RODOLFO CESAR VASCONCELOS MOREIRA - 

OAB:8.719/MT

 Processo n. 13183-44.2014.811.0041
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Código 874684

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874676 Nr: 13176-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

VÁRZEA GRANDE LTDA, LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

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

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE 

BARROS - OAB:7600, RODOLFO CESAR VASCONCELOS MOREIRA - 

OAB:8.719/MT

 Processo n. 13176-52.2014.811.0041

Código 874676

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 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.: 402798 Nr: 34855-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS MARCOS SILVESTRE SPALATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20572/O, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 34855-84.2009.811.0041

Código 402798

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 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.: 945919 Nr: 57950-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 57950-70.2014.811.0041

Código 945919

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1106447 Nr: 13147-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSCDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, Gladstone Gimenis - OAB:21587/O, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:6611, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Processo n. 13147-31.2016.811.0041

Código 1106447

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 
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DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 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.: 1172053 Nr: 41023-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY SANDRA GOMES DE SOUZA TEODORO, CID 

IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCC AGRIMENSURA TECNICA S/S LTDA, 

ROBERTO DE CERQUEIRA CESAR, ROBERTO DE CERQUEIRA CESAR, 

SERGIO MARGOSIAN DE CERQUEIRA CESAR, NUVER MARGOSIAN DE 

CERQUEIRA CESAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 41023-58.2016.2011.811.0041

Código 1172053

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 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.: 226614 Nr: 37431-89.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELA TOBIAS DAMASCENO 

E SILVA - OAB:17.022, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO DAUFENBACH 

- OAB:5325/MT

 Processo n. 42/2003

Código 226614

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 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.: 792940 Nr: 47024-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELAINE APARECIDA DE CAMPOS, LAURA 

ENEIDA DA SILVA, DANIELLY QUEIROZ NEVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352/MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 47024-98.2012.811.0041

Código 792940

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 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.: 753117 Nr: 5003-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UC-CDTM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPL, MMSB

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

MENDES - OAB:8361/MT, GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - 

OAB:20.237, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - OAB:13.356, LUIS 

FERNANDO SILVA E SOUZA - OAB:12885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 5003-10.2012.811.0041

Código 753117

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.
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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.

Cuiabá/MT, 27 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.: 753884 Nr: 5837-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I.C. SOLUÇÃO EM HOTELARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOPTOURS VIAGENS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINI NOAL - OAB:67193/RS, 

LUIS FRANCISCO MORAES DEIRO - OAB:57718/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 5837-13.2012.811.0041

Código 753884

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 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.: 814774 Nr: 21230-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PT, ODPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZ ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Aparecida 

Alcantara Egues - OAB:11.63025, FLÁVIA PETTINATE RIBEIRO FRÓES 

- OAB:17.734, ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - OAB:13.786MT

 Processo n. 21230-41.2013.811.0041

Código 814774

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 5684 Nr: 6217-90.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRAMM - ASSESSORIA, ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL AMAZÔNA 

LTDA, MARCOS ROBERTO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

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

OAB:7.504/MT, LIDIOMAR VALÉRIO - OAB:12625, LISIANE VALÉRIA 

LINHARES SCHMIDEL - OAB:9358/MT, RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11.395/MT

 Vistos.(...). Inicialmente, INDEFIRO a concessão dos benefícios da 

gratuidade de justiça, (...).Desta feita, REJEITO a impugnação 

494-505.Decorrido o prazo recursal desta decisão, certifique-se, 

dando-se prosseguimento ao feito com a citação dos demais executados, 

cujos endereços foram informados às fls. 485-486.Expeça-se, ainda, o 

competente mandado de penhora e avaliação dos veículos restringidos via 

sistema RENAJUD (fl. 473), para cumprimento no endereço do executado 

Antônio Marcos de Lima (fl. 494).Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1156744 Nr: 34600-82.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO FERREIRA MACHADO

 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: LUCIANA CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento do valor disponibilizado, conforme dados 

bancários declinados à fl. 216. 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 dos alvarás, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais.Publique-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 30 de Julho de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 236867 Nr: 5893-56.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BITENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIAR ROTHER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Fernades Fabrini - 

OAB:6667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 484/2008

Código 236867

Vistos.

 Ante o petitório à fl. 156, determino a suspensão do processo pelo prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias, devendo o feito receber o respectivo código 

(191).

Findo o prazo, intime-se para prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 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.: 952651 Nr: 1289-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALPHA CORRETORA DE MERCADORIAS S/C 

LTDA, LEONARDO PERFECTO DE LAVOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 11.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1289-37.2015.811.0041

Código 952651

Vistos.

Tentada a citação da requerida em diversos locais, inclusive através de 

consulta dos sistemas à disposição deste Juízo e estas restaram 

infrutíferas.

Assim sendo, determino:

I - defiro o pedido retro, ao que determino a citação do requerido por edital, 

com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.

Concedo ao exequente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos 

autos, da publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do artigo 

257 do NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito.

 Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.

Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.

 Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1121888 Nr: 19620-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME PINHO COSTA

 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Código 1121888

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fl. 154).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de Julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 880811 Nr: 17301-63.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROCHA VITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: suzimaria maria de souza 

artuzi - OAB:14231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT

 Vistos.

Defiro o levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos horários periciais 

depositados à fl. 637 (NCPC, 465, § 4º).

Expeça-se o competente alvará em favor do perito nomeado, nele 

constando os dados bancários informados à fl. 642.

Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 300010 Nr: 13298-12.2007.811.0041

 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: ELIFAZ LEVI PARREIRA, ROSE MARY BOABAID 

PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENE SENA VIDIGAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, JOÃO PAULO CALVO - OAB:12342, KLEBER 

TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT, THAIS REGINA RETORE - 

OAB:12.689-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, retifique-se o polo passivo desta ação no sistema Apolo e na 

capa dos autos para constar como réus o ESPÓLIO DE LEÔNIDAS 

NASCIMENTO VIDIGAL e a esposa do "de cujus", REGINA MACEDO DE 

SENA.

Trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel 

c/c reintegração de posse ajuizada 05/07/2007, cuja sentença proferida 

em 25/08/2009 (fls. 74-84) foi anulada pelo egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso em 10/07/2013 (fls. 229-237.

Desde então, o processo vem tramitando sem que a parte autora logre 

êxito em promover a citação da parte ré, sobretudo em razão da notícia do 

falecimento do Sr. Leônidas Nascimento Vidigal.

Não obstante a isso, em consulta ao sistema Apolo foi possível constatar 

que não é exclusividade deste processo a dificuldade de citação da parte 

ré, seja do espólio, na pessoa dos seus herdeiros/sucessores, ou da 

corré Regina Macedo de Sena.

Desta feita, DEFIRO o pedido de fl. 294, de citação editalícia do "Espólio de 
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Leônidas Nascimento Vidigal" e da corré "Regina Macedo de Sena", 

esposa do "de cujus", sendo a citação daquele na pessoa desta ou de 

seus herdeiros/sucessores, dentre estes as suas filhas Danielle Sena 

Vidigal e Helene Sena Vidigal, à luz dos princípios da celeridade, economia 

processual, primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das 

formas.

Expeça-se o competente edital com prazo de 20 (vinte) dias, bem como a 

observância de que lhes será nomeado curador especial em caso de 

revelia.

Por fim, quanto ao petitório de fls. 295-317, não verifico a superveniência 

de modificação dos elementos fáticos-jurídicos que serviram de 

fundamento para a decisão de fl. 275 que indeferiu semelhante pedido de 

fls. 264-274.

Sem prejuízo, expeça-se mandado de constatação para averiguação de 

quem e a que título está ocupando o imóvel objeto do contrato que instrui a 

presente ação.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 759771 Nr: 12095-39.2012.811.0041

 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: EDIVALDO BENEDITO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL STAUT ALBANEZE - 

OAB:15.521/MT, JOSÉ CARLOS GUIMARÃES JÚNIOR - OAB:MT - 5959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - OAB:188.868-B/ 

SP, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Processo n° 12095-39.2012.811.0041

Código 759771

Vistos.

Ante o petitório de fls. 213/216, chamo o feito à ordem, para instar as 

partes à observância do princípio da cooperação processual (art. 6°, 

NCPC), de maneira que depositados os honorários periciais (fl. 203), deve 

a parte autora levar o veículo à perícia designada, de maneira que este 

feito alcance o julgamento de seu mérito em prazo razoável e devidamente 

instruído.

Desta feita, intime-se o perito para designar nova data para realização da 

perícia determinada por este juízo, a qual deverá ser comunicada às 

partes, as quais deverão cientificar seus respectivos assistentes 

técnicos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 783377 Nr: 37075-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOGUEIRA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMENEGILDO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAN MORA FERREIRA - 

OAB:59047 OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:13.932-E

 Vistos.

As partes compareceram aos autos, informando que celebraram acordo 

(fls. 88-91).

É o breve relato. Fundamento e decido.

O acordo preenche os requisitos legais.

Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado entre as 

partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, EXTINGO este processo, com fulcro no artigo 487, inciso III, 

alínea "b", do Novo Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

pactuada.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providêcias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1059437 Nr: 50743-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO HENRIQUE MENDES DE AQUINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento do valor disponibilizado, conforme dados 

bancários declinados à fl. 114. 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 dos alvarás, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais.Publique-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 30 de Julho de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 750049 Nr: 1742-37.2012.811.0041

 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: MARCELO FLORENCIO CAMPOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JR - OAB:7.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 Código 750049

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fl. 92).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.
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Cuiabá, 30 de Julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 883358 Nr: 18803-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDINETE DIAS PRIST, VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA, KETNA PRISTH GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS RABELO NETO, 

IMOBILIÁRIA CERRADO'S LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 883358

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fl. 96).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de Julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1253778 Nr: 22341-21.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMENEGILDO PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOGUEIRA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAN MORA FERREIRA - 

OAB:59047 OAB-PR

 Vistos.

As partes compareceram aos autos, informando que celebraram acordo 

(fls. 85-88).

É o breve relato. Fundamento e decido.

O acordo preenche os requisitos legais.

Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado entre as 

partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão, razão pela qual 

EXTINGO este processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 

487, inciso III, alíneas "b" e "c", do Novo Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

pactuada.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providêcias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1167730 Nr: 39132-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GUSTAVO SCANDIAN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Processo n° 39132-02.2016.811.0041

Código 1167730

Vistos.

Intime-se o exequente para manifestar acerca do cumprimento espontâneo 

da sentença (fls. 141/147), e em caso de discordância, colacione aos 

autos cálculo demonstrativo discriminado e atualizado da quantia que 

entenda devida no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de julho de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1120967 Nr: 19214-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO DA SILVA ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736/MT, 

HENRIQUE A F MOTTA - OAB:113.815 OAB/RJ, PAMELA PEREIRA - 

OAB:187.469/RJ, PEDRO HENRIQUE B. SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento do valor disponibilizado, conforme dados 

bancários declinados à fl. 188. 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 dos alvarás, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais.Publique-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 30 de Julho de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 935407 Nr: 52273-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA MOREIRA DE OLIVEIRA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 
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ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento do valor disponibilizado, conforme dados 

bancários declinados à fl. 221. 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 dos alvarás, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais.Publique-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 30 de Julho de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 758030 Nr: 10243-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. R. P. TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12.120/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO GONÇALVES 

DO AMARAL - OAB:50659OAB/PR

 Código 758030

Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 86/90.

Destarte, certificado o trânsito em julgado, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento da obrigação conforme planilha 

atualizada de fls. 89, sob pena de penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 30 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.: 713258 Nr: 5874-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELMA RODRIGUES DE ARRUDA LYRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 5874-74.2011.811.0041

Código 713258

 Vistos

O exequente através do petitório de fl. 94, requer a suspensão visando a 

localização de bens do executado, na forma do que estabelece e autoriza 

o art. 921, III do CPC.

Defiro o pedido de suspensão, pelo prazo de um ano, “durante o qual se 

suspenderá a prescrição” (artigo 921, parágrafo 1º, do CPC).

Transcorrido o lapso temporal de suspensão estabelecido nesta ocasião, 

alerto que inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, conforme 

disposto no parágrafo 4º do artigo 921, do CPC .

Mantenha-se a suspensão com a anotação do devido código (191).

Decorrido o lapso temporal, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 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.: 745313 Nr: 42443-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO CESAR MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A/MT

 Processo n. 42443-74.2011.811.0041

Código 745313

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 893567 Nr: 25614-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DE CARVALHO

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

KRAMM - ASSESSORIA, ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIOMAR VALÉRIO - OAB:12625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Desta feita, acolho parcialmente a impugnação n. 893567 ao cumprimento 

de sentença n. 5684, tão somente para reconhecer a impenhorabilidade do 

valor de R$ 6.999,58, pertencentes ao impugnante e penhorados através 

do sistema Bacenjud (fl. 478) e o excesso de execução em decorrência 

do termo inicial de incidência dos juros de mora os quais devem incidir a 

partir de 15/03/2007.Custas e despesas processuais pelo impugnante, por 

ter o impugnado sucumbido em parte mínima.Sem honorários advocatícios, 

por tratar-se de mero incidente processual, mormente pelo fato de não ter 

dado ensejo da extinção do cumprimento de sentença em 

apenso.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

translade-se cópia desta decisão para o processo n. 5684, arquivando-se 

os presentes autos com as anotações e baixas de estilo.Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 407982 Nr: 157-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MALVEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR GUIMARÃES GALLI, OLIMPIA GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSI 

- OAB:7231/MT, SANDRA CRISTINA ALVES - OAB:7544/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT

 Código 407982

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fl. 494).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de Julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 716766 Nr: 10805-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOBLE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VERNER KLEIN, PAULO ROBERTO KLEIN, 

MÁRCIA BARELLA KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18.293

 Processo n° 10805-23.2011.811.0041

Código 716766

Vistos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de 

apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 831334 Nr: 37012-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MACIEL ALVES DA ROCHA, CARLOS ALBERTO 

DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FURTADO GOMES - 

OAB:8335, ANTONIO FURTADO GOMES - OAB:8335/MT, JOSE 

ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13434, RICARDO BASSO - 

OAB:12.739, SILVANO CARVALHO - OAB:17.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16.377/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.Mantenho a sentença 

incólume. Caso haja a interposição de recurso de apelação pela parte ré, 

intime-se a parte autora para apresentar suas contrarrazões, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Após o cumprimento do disposto no § 3º do 

artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça 

para apreciação da interposição recursal.Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 433099 Nr: 12676-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA BRASIL SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE ALENCAR MENEZES - 

OAB:13.139

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

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Desta feita, ACOLHO, PARCIALMENTE, a impugnação de fls. 407-413, tão 

somente para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 536,69, 

relativamente à verba honorárias advocatícia, não havendo nada a ser 

restituído ao executado/impugnante, em razão de ter depositado o exato 

valor apurado pelo Contador Judicial.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se a preclusão desta decisão, intimando-se parte executada 

para cumprir a obrigação referente ao reembolso da despesa médica no 

valor de R$ 1.000,00, devidamente atualizada e acrescida da multa e dos 

honorários advocatícios de 10% cada um (NCPC, 523, §§ 1º e 2º).Sem 

prejuízo, expeça-se o competente alvará em favor da advogada da parte 

exequente, para levantamento do valor depositado em juízo, 

correspondente à verba honorária advocatícia, o qual se tem como 

incontroverso, constando os dados bancários informados (fl. 434).Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 257785 Nr: 20496-37.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS AMÉLIA NIGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRECOVEL VEÍCULOS LTDA, GONÇALO 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT, FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737/MT, VALTENCIR REIS PEREIRA - OAB:9.472

 Processo n. 20496-37.2006.811.0041

Código: 257785

Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 218, §3º do CPC), manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, se 

houver interesse, postulando o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 1º de agosto de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 886709 Nr: 21060-35.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICK VINICIUS CUNHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, LETICIA DA COSTA ELIAS - OAB:23.120/O, MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 
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OAB:OAB/MT 6197

 Processo n. 21060-35.2014.811.0041

Código 886709

Vistos.

Intime-se o exequente para manifestar sobre o extrato de fls. 110/111, no 

prazo de 5 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC), requerendo o que entender 

de direito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 01 de agosto de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 451276 Nr: 23621-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANA MARIA MARTINS DE MELO, CLAYTON 

ROBERTO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:1887/MT

 Processo n° 23621-71.2010.811.0041

Código: 451276

Vistos.

Ante a penhora realizada às fls. 186, determino a vinculação dos valores 

bloqueados aos autos.

Intime-se a parte credora para que informe os dados bancários para 

expedição do respectivo alvará, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, § 

3°, CPC).

Após, concluso para análise do pedido de fls. 237/238.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 713227 Nr: 5869-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRATAN DE MAGALHÃES BARBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CERES BILATE BARACAT - 

OAB:12.869-B/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA UNIJURIS - OAB:3.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:OAB/MT 14.522, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:OAB/SP 

91311

 Processo n. 5869-52.2011.811.0041

Código 713227

Vistos.

Intime-se a requerida, para que manifeste o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias nos termos do artigo 218, §3º do CPC, sob pena 

de arquivamento.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de agosto de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 796434 Nr: 2780-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO MOURA MESQUITA, VIVIANNE MOTA 

SANCHES MESQUITA, MSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIL ASSITÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANDRE BUCAIR SANTOS - 

OAB:7722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/O

 Processo n° 2780-50.2013.811.0041

Código 796434

Vistos.

Intimem-se os exequentes, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 218, § 3°, CPC), sob pena de arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 443080 Nr: 18880-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTA DE MATO GROSSO 

- SINODONTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE - OAB:10707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:OAB/MT 9265, WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - 

OAB:21.032-O

 Código 443080

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. 197/200).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 405312 Nr: 37585-68.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODETER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 

HIGIENIZAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO MARCOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENDRIGO MELLO MANÇAN - 

OAB:199.967/SP, FÁBIO DOS SANTOS PEZZOTTI - OAB:199.967/SP, 

JOÃO RICARDO DE M. DOS REIS - OAB:152.679-SP, VALMIRO 

ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - OAB:9.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ARRUDA RAMOS 

DA SILVA - OAB:347846, SIMONE PIMENTEL DE LIMA - 

OAB:183759/SP, VIVIANE LIMA - OAB:5299-B/MT

 Processo n° 37585-68.2009.811.0041

Código 405312

Vistos.

Tendo em vista o lapso temporal da petição de fls. 255/256, intime-se o 
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exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 218, § 3º), acostar 

aos autos planilha demonstrativa de atualização do seu crédito.

Empós, intime-se a executada para cumprir a obrigação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 513, § 2° do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 848092 Nr: 51513-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO, IZABELLA CORRÊA COSTA BRANDÃO LIMA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SCHEIBLER - 

OAB:OAB/RS 80.909, HEVERTON SCHORRO - OAB:10095/MT, TAISA 

FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:8150

 Código 848092

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. 231/235).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 241020 Nr: 9697-32.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO MOREIRA DE LAMÔNICA, MARIA DO 

CARMO DE LAMÔNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDICEA NIZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 Processo n° 371/2008

Código 241020

Vistos.

Considerando a data do protocolo do requerimento de fls. 444/449, bem 

como o transcurso do lapso temporal, intime-se o embargado para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC, 

requerendo o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 842534 Nr: 46574-24.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633/MT

 (...) intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

preclusão:a)Especifiquem as provas pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC), sob pena de indeferimento;b)Caso a prova pretendida pela 

parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de 

modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer 

este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do 

ônus da prova diversa da regra geral (art. 357, III, do CPC);c)Após cotejo 

da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).Transcorrido o prazo fixado, certifique-se eventual inércia das 

partes, e em seguida remeta-se o feito para prolação de decisão de 

saneamento e organização do processo.Ressalvo, que a especificação 

de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na 

hipótese de ser reconhecida as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC.Às 

providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo incluso 

na Meta 02/2018-CNJ.Cuiabá, 03 de agosto de 2.018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 819413 Nr: 25685-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIAL CONVENIENCIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDRO DE ALCÂNTARA 

JÚNIOR - OAB:12.001/MT, RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - 

OAB:11240

 Processo n. 25685-49.2013.811.0041

 Código 819413

Vistos.

Defiro o pedido de busca de endereço do executado pelos sistemas 

INFOJUD, cujo resultado segue em anexo.

Sendo o resultado das buscas acima mencionadas negativas ou 

apresentando endereço já diligenciado, bem como frustradas as 

diligencias realizadas nos endereços eventualmente encontrados, 

oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços públicos 

ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos os seus 

segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos termos do 

artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao endereço do 

executado CARLOS RODRIGUES CALAURO CPF 885.758.299-04.

 Havendo resposta positiva de qualquer das empresas concessionárias 

de serviços públicos oficiadas, na hipótese de ser constatado endereço 

diverso dos já diligenciados, expeça-se o competente mandado 

citatório/intimatório, independentemente de nova conclusão dos autos.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ademais, apresentem as partes os documentos requeridos pela pericia às 

86/88.

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 738963 Nr: 35568-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETELVINA CORREA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA ASSIS PAIVA SERRA 

BRAGAGLIA - OAB:13.256MT, MARCELO ÂNGELO DE MACEDO - 

OAB:6811-B/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Processo n° 35568-88.2011.811.0041

Código 738963

Vistos.

Considerando o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 218, §3°, NCPC), sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 236039 Nr: 5111-49.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARIO ANGELO DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS SEGURADORA S/A, METROPOLITAN 

LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA ROCHA OLIVEIRA 

MOTA - OAB:158056, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013 A, 

RÚBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:16.120, STEPHANNI 

FERREIRA SILVA - OAB:17.617 A

 Vistos.

Requerido e deferido o cumprimento da sentença (fls. 387-389 e 391), 

intimada, a parte devedora quedou-se inerte (fl. 392), ao que a parte 

exequente requereu a penhora de valores através do sistema Bacenjud 

(fls. 396-398), o que foi deferido e levado a efeito (fls. 399-401), tendo 

decorrido o prazo para a executada contrapor-se à penhora (fl. 407).

A parte exequente manifestou-se novamente, requerendo então o 

levantamento do valor penhorado sem fazer qualquer ressalva (fl. 402).

Não obstante a isso, a parte executada manifestou-se concordando com a 

satisfação da obrigação (fl. 408).

É o breve relato. Fundamento e decido.

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido.

Posto isto, declaro a obrigação satisfeita, extinguindo este cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC.

Expeça-se o competente alvará em favor do advogado da parte 

exequente (fl. 13), constando os dados bancários informados, conforme 

requerido (fl. 402).

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 933740 Nr: 51341-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALD BRUNO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRÉ RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 51341-71.2014.811.0041

Código 933740

Vistos.

Frustrada a tentativa de citação do requerido, defiro o pedido de busca de 

endereço da requerida pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, cujo 

resultado segue em anexo.

Sendo o resultado acima mencionado negativo ou apresentando endereço 

já diligenciado, oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços 

públicos ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos 

os seus segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos 

termos do artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao 

endereço do requerida RONALD BRUNO DE CARVALHO, inscrito no CPF 

065.374.378-57.

Ultimada as providências acima, constatado endereço diverso, expeça-se 

o competente mandado citatório/intimatório.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de julho de 2.018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 769089 Nr: 22032-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS APARECIDO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTER SILVA BRITO PULQUEIRO EURELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILCE MACEDO BARBOSA - 

OAB:2552-A

 Processo nº 22032-73.2012.811.0041

Código: 769089

Vistos.

Trata-se de execução de título, no qual a parte devedora foi 

citada/intimada para pagar o débito manteve-se indiferente.

 Assim, 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 o pedido de consulta ao sistema INFOJUD e RENAJUD, 

cujo resultado segue em anexo, sendo que as informações eventualmente 

encontradas 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.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de julho de 2.018.

 Luis Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 944811 Nr: 57333-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DADDAD RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRÉRITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 57333-13.2014.811.0041

Código 944811

Vistos.

Frustrada a tentativa de citação do requerido, defiro o pedido de busca de 

endereço da requerida pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, cujo 

resultado segue em anexo.

Sendo o resultado acima mencionado negativo ou apresentando endereço 

já diligenciado, oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços 

públicos ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos 
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os seus segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos 

termos do artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao 

endereço do requerida WILSON HADDAD RODRIGUES DA SILVA, inscrito 

no CPF 001.327.031-14.

Ultimada as providências acima, constatado endereço diverso, expeça-se 

o competente mandado citatório/intimatório.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de julho de 2.018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 756392 Nr: 8488-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI BALSAN

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

OAB:7.504/MT, LISIANE VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 8488-18.2012.811.0041

Código 756392

Vistos.

Frustrada a tentativa de citação do requerido, defiro o pedido de busca de 

endereço da requerida pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, cujo 

resultado segue em anexo.

Sendo o resultado acima mencionado negativo ou apresentando endereço 

já diligenciado, oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços 

públicos ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos 

os seus segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos 

termos do artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao 

endereço do requerida WANDERLEY BALSAN, inscrito no CPF 

544.539.921-49.

Ultimada as providências acima, constatado endereço diverso, expeça-se 

o competente mandado citatório/intimatório.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de julho de 2.018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1090638 Nr: 6390-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÍDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CX CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6390-21.2016.811.0041

Código: 1090638

Vistos.

Trata-se de execução de título, no qual a parte devedora foi 

citada/intimada para pagar o débito manteve-se indiferente.

 Assim, 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 o pedido de consulta ao sistema INFOJUD e RENAJUD, 

cujo resultado segue em anexo, sendo que as informações eventualmente 

encontradas 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.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de julho de 2.018.

 Luis Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 733648 Nr: 29895-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA DE FREITAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. DA S. COSTA COMÉRCIO ME ( STIK MODAS 

)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA LAURA METELLO DE 

FREITAS - OAB:12177-E, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE 

VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 29895-17.2011.811.0041

Código: 733648

Vistos.

Trata-se de execução de título, no qual a parte devedora foi 

citada/intimada para pagar o débito manteve-se indiferente.

 Assim, 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 o pedido de consulta ao sistema INFOJUD e RENAJUD, 

cujo resultado segue em anexo, sendo que as informações eventualmente 

encontradas 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.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de julho de 2.018.

 Luis Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 746010 Nr: 43191-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE ADELIA JARDIM RABANEDA, CLEIDE ANTERES 

LIMA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAONI PEDROSO RICCI, LUCIANA CARLA 

DORILEO ROSA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:5820-MS, VERA LÚCIA FERNANDES DA ROSA - OAB:98.691-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 43191-09.2011.811.0041

Código 746010

Vistos.

Frustrada a tentativa de intimação do requerido, defiro o pedido de busca 

de endereço da requerida pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, cujo 

resultado segue em anexo.

Sendo o resultado acima mencionado negativo ou apresentando endereço 

já diligenciado, oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços 

públicos ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos 

os seus segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos 

termos do artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao 

endereço do requerida RAONI PEDROSO RICCI, inscrito no CPF 

015.234.041-67 e LUCIANA CARLA DORILEO ROSA SOARES, inscrita no 

CPF 972.078.701-59.

Ultimada as providências acima, constatado endereço diverso, expeça-se 

o competente mandado citatório/intimatório.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de julho de 2.018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1144662 Nr: 29461-52.2016.811.0041

 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: BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 29461-52.2016.811.0041

Código 1144662

Vistos.

Frustrada a tentativa de citação do requerido, defiro o pedido de busca de 

endereço da requerida pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, cujo 

resultado segue em anexo.

Sendo o resultado acima mencionado negativo ou apresentando endereço 

já diligenciado, oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços 

públicos ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos 

os seus segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos 

termos do artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao 

endereço do requerida IP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA 

LTDA, inscrito no CNPJ 09.233.623/0001-89.

Ultimada as providências acima, constatado endereço diverso, expeça-se 

o competente mandado citatório/intimatório.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de julho de 2.018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 721584 Nr: 17090-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SIQUEIRA SANTOS, BENEDITA 

SIQUEIRA SANTOS DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO IZIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 Processo n. 7018-20.2010.811.0041

 Código n. 421760

Vistos

Trata-se de execução de título, no qual a parte devedora foi intimada para 

pagar o débito e manteve-se indiferente.

Assim, 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 o pedido de consulta ao sistema INFOJUD e RENAJUD, 

cujo resultado segue em anexo, sendo que as informações eventualmente 

encontradas 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.

Ademais, manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender de 

direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 31 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.: 842746 Nr: 46756-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA KARLA LUGOKENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO STEFANES 

SANTAMARIA - OAB:14.367/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS R. ROMANO JR - 

OAB:264.418

 Processo nº 46756-10.2013.811.0041

Código: 842746

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte devedora foi 

citada/intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

 Assim, 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 o pedido de consulta ao sistema INFOJUD e RENAJUD, 

cujo resultado segue em anexo, sendo que as informações eventualmente 

encontradas 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.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de julho de 2.018.

 Luis Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 725051 Nr: 20745-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALIRA BARBOSA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ESTEVÃO TORQUATO DA 

SILVA - OAB:1760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660

 Processo n. 20745-12.2011.811.0041

Código 725051

Vistos.

Comprove a parte executada o recolhimento das custas finais.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de julho de 2.018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1033654 Nr: 38431-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ALVES 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:

 Processo n° 38431-75.2015.811.0041

Código 1033654

Vistos.

O exequente pugnou pelo chamamento do feito à ordem, alegando a 

desnecessidade da intimação pessoal da executada devido à revelia no 

processo de conhecimento (513, § 2°, IV, CPC). Arguiu que nos termos do 

art. 346, CPC, os prazos contra revel começam a contar a partir data da 

publicação de ato decisório em órgão oficial.

Requereu ao final, a citação da executada por edital, incidência de multa e 
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honorários advocatícios em 10%, bem como, o bloqueio de valores via 

BACENJUD (fls. 76/79).

Contudo, insta ressaltar que o cumprimento de sentença é uma nova fase 

do processo, e em conformidade com o art. 513, § 2°, II, o devedor que 

não possuir procurador constituído nos autos deverá ser intimado por 

carta com aviso de recebimento.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. Nos termos do art. 513, § 2°, II, 

CPC/2015, o réu que não tenha procurador constituído nos autos deverá 

ser intimado por carta com aviso de recebimento par cumprir 

voluntariamente a sentença, ainda que revel na fase de conhecimento. 

Mantida a decisão agravada que ordenou a intimação da ré antes de 

efetuar penhora e demais atos constritivos de bens. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS-AI: 70076900752 RS, Relator Mylene 

Maria Michel, Data de Julgamento: 07/06/2018, Décima Nona Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2018).”

Desta feita, indefiro o pedido da parte autora.

Intime-se a executada por carta com aviso de recebimento, conforme 

decisão de fls. 74.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 340553 Nr: 10828-71.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE CUIABÁ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GONÇALO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, LAURO ALVES PEREIRA - OAB:15.349, OSMAR 

SCHNEIDER - OAB:2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1172/2008

Código 340553

Vistos.

Frustrada a tentativa de intimação do requerido, defiro o pedido de busca 

de endereço da requerida pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, cujo 

resultado segue em anexo.

Sendo o resultado acima mencionado negativo ou apresentando endereço 

já diligenciado, oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços 

públicos ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos 

os seus segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos 

termos do artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao 

endereço do requerida MARIO GONÇALO ZEFERINO, inscrito no CPF 

469.261.001-87.

Ultimada as providências acima, constatado endereço diverso, expeça-se 

o competente mandado citatório/intimatório.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de julho de 2.018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 6941 Nr: 11367-52.1999.811.0041

 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: MELICE MARIA DA CRUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DOMINGUES LOTUFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - ICEC - OAB: 7.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - NÚCLEO 

CIVIL - OAB:

 Processo n. 1295/1999

Código 6941

Vistos.

Frustrada a tentativa de intimação do autor, defiro o pedido de busca de 

endereço da requerida pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, cujo 

resultado segue em anexo.

Sendo o resultado acima mencionado negativo ou apresentando endereço 

já diligenciado, oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços 

públicos ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos 

os seus segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos 

termos do artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao 

endereço do requerida MELICE MARIA DA CRUZ, inscrito no CPF 

383.965.211-15.

Ultimada as providências acima, constatado endereço diverso, expeça-se 

o competente mandado citatório/intimatório.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de julho de 2.018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 268515 Nr: 1423-45.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NACIONAL LTDA, SISTEMA 

FACTORING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY FABRICIO CABRAL 

GOMES - OAB:6337-MS

 Processo n. 1423-45.2007.2013.811.0041

Código 268515

 SENTENÇA

 Vistos.

A penhora do saldo devedor via Bacenjud foi deferida à fl. 184 e levada a 

efeito às fls. 186/186vº.

Intimada, a exequente, requer o levantamento dos valores depositados 

nos autos (fl. 187/188).

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido.

Posto isto, julgo extinto o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se o competente alvará em favor da exequente, constando os 

dados bancários informados no requerimento de fl. 187/188.

Às providências. Expeça-se o necessário.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 155331 Nr: 8797-20.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA EUCATUR - UNIÃO CASCAVEL DE TRANSP. 

E TURISMO LTDA, JOAQUIM FELIPE SPADONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABANO COMÉRCIO DE PETRÓLIO LTDA

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

OAB:6.197/MT, LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:2062/RO, 

MARCOS RELVAS - OAB:5191-B, RODRIGO CÉSAR CALDEIRA - 

OAB:35.461/PR, SORAYA CRISTIANE BEHLING - OAB:7936/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LACORDAIRE GUIMARÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:8269/GO

 Processo n. 8797-20.2004.811.0041

 Código: 155331

Vistos.

Este feito encontra-se concluso aguardando prolação de 

Despacho/Decisão.

Contudo, a parte requerida por meio de petição (fls.375/377), solicita os 

autos para que possa analisar os últimos andamentos do processo, tomar 

conhecimento do seu conteúdo e realização de cópias dos documentos.
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Posto isto, devolvo os autos a secretaria sem manifestação.

Após, conclusos.

Cuiabá, 01 de agosto de 2018.

 Luiz Octavio o. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 306302 Nr: 15775-08.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DENES CECONELLO - 

OAB:8.840, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:7.413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL QUINTELLA - OAB:9563

 Processo n° 15775-08.2007.811.0041

Código 306302

Vistos.

Considerando a data do protocolo do requerimento de fls. 156, bem como 

o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC), 

sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 160406 Nr: 1522-06.1993.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO PANATAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COFERAMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT, RODRIGO MULLER - OAB:4.608/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A/MT

 Processo n° 1522-06.1993.811.0041

Código 160406

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que se arrasta 

desde o ano de 1993.

Verifica-se que nomeado o bem à penhora, mediante a simples indicação 

de sua matricula (11.438-R1, fls. 295, do livro 2-AL, Cartório do 2º Oficio), 

o autor concordou, ocasião em que a penhora foi levada a cabo, conforme 

se denota da fl. 38.

Embora tenha sido realizado a avaliação do bem nos idos de 1996, 

tornou-se necessária uma nova avaliação, destarte no ano de 2015, o 

oficial de justiça não localizou o bem, como se denota da certidão de fl. 72.

Desta feita, CHAMO O FEITO À ORDEM, para determinar a parte exequente 

que traga a certidão da matricula de nº 11.438-R1, fls. 295, do livro 2-AL, 

Cartório do 2º Oficio, nomeado a penhora nos idos de dezembro de 1993.

Após concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 1º de agosto de 2018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 375284 Nr: 11603-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINÉIA RODRIGUES MATSUMURA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALINDA VALESKA DE JESUS - 

OAB:10980

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

OAB:4635/MT, ROBSON SANTOS DA SILVA - OAB:14.863/MT, ROSELY 

AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT

 Desta feita, EXTINGO o feito, sem resolução do mérito, DETERMINANDO a 

expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente, após o que 

deverá ser intimada para retirá-la, nos termos dos dispositivos acima 

transcritos.Decorrido o prazo recursal desta sentença, certifique-se o seu 

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

e baixas de estilo.Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 460529 Nr: 29794-14.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERREIRA VERGILIO - 

OAB:4614/MT, WEUDYS CAMPOS FURTADO - OAB:OAB/MT 14.700

 Processo n° 29794-14.2010.811.0041

Código: 460529

Vistos.

Intimem-se pessoalmente o executado, para que em 15 (quinze) dias 

indique bens a penhora conforme requerido às fls. 198/199, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 774, inc. V do CPC/15.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 01 de agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 342285 Nr: 12600-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE OLIVEIRA G. FAVRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR J. P. SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS 

- OAB:6950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CONCEIÇÃO DA 

SILVA FERNANDES - OAB:8302-MT, ROGER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 8.343

 Processo n° 12600-69.2008.811.0041

Código 342285

Vistos.

Intime-se o exequente, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 218, § 3°, CPC) acerca dos documentos de fls. 142/147.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 72640 Nr: 6248-08.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARCKY SOCIEDADE DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO S. A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BENEDITO DOS SANTOS, 

HENRIQUETA MONTANHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA A. PEREIRA DA SILVA - 

OAB:7.108-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, proclamo a prescrição da pretensão executiva do 

crédito representado pelo contrao que aparelha a presente ação, 

extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 

487, inciso II, e 924, inciso V, do Novo Código de Processo Civil.Custas 

pela exequente. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.Às 

providências. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 11361 Nr: 11043-28.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES 

(SINDSPREV/MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5.380/MT, EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO - 

PROC. MUNICIPAL - OAB:5937 MT, MURILO ESPINDOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:12347, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085/MT, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - 

OAB:7215, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - OAB:5257

 Processo n° 11043-28.2000.811.0041

Código 11361

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 632, anote-se o nome dos patronos do Sindicato de 

Trabalhadores (SINSPREV/MT) na capa dos autos.

Intime-se a requerida, ora exequente, para manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 392791 Nr: 28227-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS LEVENTI DUARTE, EDENIR PAIM NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 Posto isto, declaro a obrigação satisfeita, extinguindo o este cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC.Expeçam-se os 

competentes alvarás para levantamento do depósito complementar (fls. 

322-323), sendo um em favor do advogado da parte exequente (fl. 16), no 

valor de R$ 166,28, constando os dados bancários informados (fl. 328), e 

outro em favor da parte executada ou de seu advogado (fls. 81-84), no 

valor de R$ 6.416,52, constando os dados bancários a ser informado por 

eles.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.Às 

providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 453711 Nr: 25425-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VISART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIMÁRCIA DA GUIA N. 

PINHEIRO KOECH - OAB:12186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Processo n° 25425-74.2010.811.0041

Código: 453711

Vistos.

Verifica-se que BANCO SANTANDER BRASIL S/A efetuou pagamento 

voluntário no valor de R$ 21.344,06 em 18.06.2018, conforme depósito de 

fl. 269.

A parte credora se manifesta pelo levantamento do valor depositado e 

requer o cumprimento de sentença do saldo remanescente, sustentando 

que fora depositado valor menor do que o devido (fls. 266/267).

Desta feita, intime-se a executada para efetuar o pagamento do saldo 

remanescente, conforme atualização de fls. 270, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento do 

valor incontroverso nos autos, conforme dados bancários declinados à fl. 

270. 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.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 343593 Nr: 13846-03.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSGANSO COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PIERRE UEMURA PERROT - ME, 

RONALDO PIERRE UEMURA PERROT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1252/2008

Código 343593

Vistos.

Considerando a data do protocolo do requerimento de fls. 117, bem como 

o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC), 

sob pena de arquivamento.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de agosto de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 59625 Nr: 2679-96.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL, REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASELETRO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA, JOSÉ MILTON FERNANDES, JARBAS LEITE FERNANDES, JARBAS 

LEITE FERNANDES, FASELETRO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, 

JOSÉ MILTON FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544-A/MT, SERGIO PAULO GROTTI - OAB:4412/MS

 Processo n° 2679-96.2002.811.0041

Código 59625

Vistos.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC), sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 912793 Nr: 38724-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA BORGES SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENZA DA SILVA MARTINS - 

OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 38724-79.2014.811.0041

Código 912793

Vistos.

Indefiro a intimação por edital, porquanto incabível nos termos do artigo 

513, IV do CPC.

No que tange a necessidade de intimação do réu sucumbente, para o 
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cumprimento da obrigação, verifica-se que ressai das certidões de 

diligências que o réu ainda reside no endereço em que fora citado, de 

maneira que deve o oficial de justiça havendo dificuldades em proceder a 

intimação a proceder nos termos do artigo 252 do CPC.

 Às providencias. Intimem-se.

Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 752360 Nr: 4192-50.2012.811.0041

 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: GENILSON ALVES MOURA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEYISSE PRADO LAZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Processo nº 4192-50.2012.811.0041

Código 752360

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. 86/87).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de agosto de 2018.

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 826085 Nr: 32037-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOUNES A. M. YOUNES E CIA LTDA ME, YOUNES 

ABDEL MASSIH YOUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRINDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO PLAST 

INJETÁVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA - OAB:8649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 32037-23.2013.811.0041

Código 826085

Vistos.

O procedimento de desconsideração de personalidade jurídica requerida 

pela exequente deve atender o art. 795, §4º do NCPC:

“Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas 

da sociedade, senão nos casos previstos em lei.

(...)

§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a 

observância do incidente previsto neste Código.”

Assim, intime-se o exequente para que adeque o seu pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, ao previsto no Título III, 

Capitulo IV, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias, sob pena de 

indeferimento.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 02 de agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 737134 Nr: 33607-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GONÇALO FERREIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PAULO DE LARA

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

OAB:7.344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - OAB:7258/MT

 Processo n° 33607-15.2011.811.0041

Código 737134

Vistos.

Manifeste-se o exequente no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, 

NCPC), acerca da resposta do oficio de fls. 200/205.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 903025 Nr: 32109-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDECK DUARTE JÚNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI BUENO FERRAZ - 

OAB:9256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Processo n° 32109-73.2014.811.0041

Código 903025

Vistos.

Verifico que à fl. 121 foram bloqueados valores através do sistema 

BACENJUD.

 Às fls. 133/134, o exequente manifestou concordância e requereu o 

levantamento do montante.

Posto isto, extingo o processo pelo cumprimento integral da obrigação, nos 

termos do art. 924, II, NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 134.

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

Cuiabá, 02 de agosto de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 28898 Nr: 12082-94.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURÉLIO RENÉ ARRAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA ACAPULCO LTDA, HUGO 

BLANCO URRUTIA, MARIA SCHWARZ DE MELLO, HUGO BLANCO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO VICTOR ARRAIS M. 

NEVES - OAB:OAB MT/ 15.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEIT DIOGO GOMES - 

OAB:14028/MT, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239, ROBINSON 

HENRIQUE PEREGO - OAB:18.498/MT

 Processo n° 12082-94.1999.811.0041

Código 28898

Vistos.

Considerando a certidão do oficial de justiça de fls. 509, bem como o 

transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC), 

sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 103388 Nr: 16439-15.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650/MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CÁSSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.667/MT

 Processo n° 753/2008

Código 103388

Vistos.

Considerando a data do protocolo do requerimento de fls. 372/379, bem 

como o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC, 

requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de Agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 239578 Nr: 8366-15.2006.811.0041

 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: EMAL - EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO OLIVEIRA DA SILVA, BRADESCO 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367/MT, JONADABE DOS REIS SANTIAGO - 

OAB:7.632/MT, LEONARDO ALBERTO PRADO FEUSER - OAB:7.792, 

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7.542/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 8366-15.2006.811.0041

Código 239578

Vistos.

Intime-se o exequente Bradesco Seguros S.A, para que se manifeste 

acerca do depósito de fls.327/328 no prazo de 05 (cinco dias (art.218, §3º 

do CPC), requerendo o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 26470 Nr: 9261-83.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISVECO LTDA - DISTRIBUIDOR DE VENDA DE VEÍCULO 

TOYOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SOARES, CONSPAVI CONSTRUÇÕES 

E PARTICIPAÇÕES LTDA, ELIO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 

8609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA CARVALHO DA 

SILVA - OAB:6563-A/MT, ERNESTO BORGES NETO - OAB:6.651-A/MT, 

JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, JULIO MONTINI JUNIOR - 

OAB:9485/MS, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, RENATA 

ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9.246

 Processo n° 9261-83.2000.811.0041

Código 26470

Vistos.

Considerando a data do protocolo do requerimento de fls. 256, bem como 

o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de agosto de 2018.

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 801461 Nr: 7893-82.2013.811.0041

 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: SUL AMERICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE G. FERNANDES BALDUINO 

- OAB:13.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Código 801461

Vistos

 Digam as partes quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 03 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1095795 Nr: 8724-28.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA 

E INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KERSON NASCIMENTO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/RO 3384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA - OAB:19588/O

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 
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para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 442750 Nr: 18644-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. K. S., EDNA COSTA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

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

OAB:4651/MT, CLAINILTON AGUIAR LEITE - OAB:12.344 MT, JANE 

RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA 

OAB-4635 - OAB:

 Processo n. 18644-36.2010.811.0041

Código 442750

Vistos.

Ante o teor das fls. 245/246, intime-se o exequente para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 218, §3º do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1032837 Nr: 38017-77.2015.811.0041

 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: JOELME DA COSTA SILVA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar os dados bancários necessários à expedição do Alvará. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 34301 Nr: 12153-28.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA DE OLIVEIRA SOUZA, OLÍVIA MARTINS DE 

SOUZA, JACOB DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COXIPÓ TRANSPORTES URBANOS LTDA., 

ROTEDALI TRANSPORTE URBANOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:4391, PEDRO MARTINS VERÃO - OAB:4.839-A/MT, TATIANA 

PEREIRA DE VASCONCELOS - OAB:5.725/MT

 Processo n° 382/2001

Código 34301

Vistos.

Considerando o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 218, §3°, NCPC), sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 117318 Nr: 6236-57.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. M. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO NATALINO MARCHIORI 

- OAB:35900/SP, EDER FASANELLI RODRIGUES - OAB:174181/SP, 

PAULO ROBERTO FERREIRA RODRIGUES - OAB:5101-MT, REYNALDO 

RAPHAEL VARANI DA SILVA - OAB:3265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 Processo n° 6236-57.2003.811.0041

Código 117318

Vistos.

Considerando o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 218, §3°, NCPC), sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 722993 Nr: 18566-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVA FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALEXANDRE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 18566-08.2011.811.0041

Código 722993

Vistos.

Tentada a citação da requerida em diversos locais, inclusive através de 

consulta dos sistemas à disposição deste Juízo e estas restaram 

infrutíferas.

Assim sendo, determino:

I - defiro o pedido retro, ao que determino a citação do requerido por edital, 

com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.

Concedo ao exequente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos 

autos, da publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do artigo 

257 do NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito.

 Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.

Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.

 Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 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.: 59397 Nr: 18114-13.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOTERRA TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 
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ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 Processo n° 18114-13.2002.811.0041

Código 59397

SENTENÇA

Vistos.

As partes apresentaram acordo às fls. 348/350, cujo cumprimento final da 

obrigação ocorrerá com a quitação das parcelas pactuadas.

 É o relatório. Decido.

Verifica-se que com o parcelamento proposto no acordo, o prazo final 

para cumprimento da obrigação ocorrerá em Outubro/2018.

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

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

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

decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer 

natureza”.

Assim, com a homologação, já se terá proferido sentença e, ainda não 

haverá prejuízo para o exequente, pois em eventual inadimplemento terá o 

exequente título executivo judicial.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por consequência, JULGO EXTINTA esta 

ação, com fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios na forma pactuada.

Nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas 

igualmente (art. 90, § 2º, CPC).

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se 

as anotações e baixas de estilo.

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

Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 913059 Nr: 38901-43.2014.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO 

EST.DE MATO GROSSO, SILAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA RUBIA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENZA DA SILVA MARTINS - 

OAB:9.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 348989 Nr: 19247-80.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA HIDALGO ARAGON Y. BOUBON REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECELAGEM AVENIDA

 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: VALERIA CRISTINA BAGGIO 

DE CARVALHO RICHTER - OAB:4.676/MT

 Código 348989Vistos A prova pericial foi deferida nestes autos, sem que 

a autora especificassem em quais documentos existentes nos autos 

pretende que sejam realizadas as perícias.Assim sendo, determino que a 

autora especifique, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos sobre os 

quais pretende ser realizada a perícia determinada.Com relação aos 

honorários periciais, (...) deve o requerido deverá efetuar o depósito em 

05 (cinco) dias, ao que deverá o perito ser intimado para dar início aos 

trabalhos em 10 (dez) dias. Desde já, autorizo o levantamento de 50% 

(cinquenta por cento) dos honorários a favor da perita no início dos 

trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de 

entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.A 

perita deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso. Deve o perito, ainda, 

assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das 

diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias (art. 466, §2º 

do CPC.).O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 20 

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, e na 

mesma oportunidade deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos, bem como se manifestar se insistem ou não na 

produção das demais provas pleiteadas e não apreciadas nesta 

oportunidade.Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de 

processo incluso na Meta 02/2018-CNJ.Cuiabá, 03 de agosto de 

2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 8537 Nr: 11352-49.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉBER TADEU VAZ, REGIS RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NG. ARTMANN & CIA LTDA, NERI ARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547, REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:1641-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICENTE M. 

SCARAVELLI - OAB:3.933/MT

 Processo n° 71/2007

Código 8537

Vistos.

Considerando a data do protocolo do requerimento de fls. 303/344, bem 

como o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 854546 Nr: 57099-65.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ROCHA DE OLIVEIRA, EDNALVA 

CORREA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PEROCO OLIVEIRA 

CARVALHO - OAB:19830/E, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6.667/MT, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499, 

WILLIAM HEMILLIESE O. SILVA - OAB:14.514-E / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO ROCHA DE OLIVEIRA, Cpf: 

16030494104, Rg: 0026.941-7, casado(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido EDNALVA CORREA DE OLIVEIRA, Cpf: 20943520134, Rg: 

0099837-0, brasileiro(a), casado(a), domestica. 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 formalizou no Cartório do 5º Ofício, na 

data de 23/07/1992, o Contrato Particular de Promessa de Compra e 

Venda inscrito no Registro Geral de Imóveis sob o nº 12.096, Livro 2-AO, 

fls. 182, do imóvel localizado na Rua 87, Quadra 14, nº 26, Bairro CPA III, 

Setor I, Cuiabá-MT, negociado pelo montante de Cr$ 6.250.000,00 (seis 

milhões, duzentos e cinquenta mil cruzeiros) pagos à vista. No ano de 

2001, o Requerente procurou a ELONET Habitação Assessoria 
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Empresarial, onde lhe informaram que haveria a necessidade de procurar 

os atuais proprietários (Requeridos), para que autorizassem a 

transferência. Ocorre que o Requerente procurou os Requeridos em todos 

os endereços conhecidos, porém, sem êxito, fato que o impede de realizar 

a transferência do imóvel para o seu nome. Após a avença realizada entre 

as partes, o Requerente passou a assumir todas as obrigações do imóvel, 

como por exemplo IPTU, CEMAT e CAB. O Requerente não realizou a 

transferência do imóvel para o seu nome, na época da realização do 

negócio, devido ao financiamento ainda não estar quitado, o que foi 

realizado pelo Requerente alguns anos depois. O próprio Requerente, foi 

quem realizou a quitação do imóvel perante a Caixa Econômica Federal, 

através do SFH. O Requerente adimpliu com sua parte no acerto, porém, 

os Requeridos, mesmo após o recebimento do valor acordado e da 

quitação do financiamento, não cumpriram com sua parte, qual seja, não 

realizaram a transferênciada propriedade mediante a competente escritura 

definitiva de compra e venda. Diante disso, requer: A) A citação por edital 

dos requeridos para que ofereçam, caso queiram, resposta a presente 

ação; B) A adjudicação compulsória por sentença judicial do imóvel supra 

descrito em favor do Requerente, suprindo, judicialmente, a obrigação de 

fazer dos Requeridos, determinando a expedição do competente mandado 

ao Cartório competente, para registro do contrato de compra e venda e 

transcrição da propriedade ao Requerente.

Despacho/Decisão: Processo n° 57099-65.2013.811.0041Código 

854546Vistos.Tentada a citação do requerido em diversos locais, inclusive 

através de consulta dos sistemas à disposição deste Juízo e estas 

restaram infrutíferas.Assim sendo, determino:I - defiro o pedido retro, ao 

que determino a citação do requerido por edital, com prazo de 20 dias, 

conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.Concedo ao exequente o prazo de 

20 (vinte) dias para comprovação, nos autos, da publicação dos editais na 

forma estipulada no inciso III do artigo 257 do NCPC, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento de mérito. Deve, ainda, o edital ser publicado no 

DJE e afixado no átrio do fórum.Decorrido o prazo do edital e inexistindo 

defesa por parte da requerida, em obediência ao disposto no artigo 72, 

inciso II, do NCPC, nomeio como curador especial, um dos membros da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o 

curador para que manifeste-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito. Às providências. Cumpra-se, com urgência, por 

se tratar de processo incluso na Meta 02/2018-CNJ.Cuiabá, 05 de Junho 

de 2.018Emerson Luis Pereira CajangoJuiz 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, HERMAN BEZERRA 

VELOSO, digitei.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 711428 Nr: 4481-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABA LTDA, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL COSNTRUTORA INCORPORADORA 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSKI GALESKI - 

OAB:8.660 MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:OAB/MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 4481-17.2011.811.0041

Código 711428

Vistos.

Considerando o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 218, §3°, NCPC), sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 360694 Nr: 30631-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HONORATA DE MORAES, JOSE FIRMINO DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.C. EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS 

S/A, PULQUERIO NETO SOARES DA SILVA, AGENOR FERNANDES DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15.414/MT

 (...) intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

preclusão:a)Especifiquem as provas pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC), sob pena de indeferimento;b)Caso a prova pretendida pela 

parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de 

modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer 

este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do 

ônus da prova diversa da regra geral (art. 357, III, do CPC);c)Após cotejo 

da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).Transcorrido o prazo fixado, certifique-se eventual inércia das 

partes, e em seguida remeta-se o feito para prolação de decisão de 

saneamento e organização do processo.Ressalvo, que a especificação 

de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na 

hipótese de ser reconhecida as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC.Às 

providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo incluso 

na Meta 02/2018-CNJ.Cuiabá, 03 de agosto de 2.018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 846284 Nr: 49905-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO HENRIQUE PEIXOTO HUGNEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA REGINA GROSS 

HUGUENEY - OAB:6.662/MT

 Processo n. 49905-14.2013.811.0041

Código 846284

 Vistos.

O exequente através do petitório de fls. 90/94, requer a suspensão 

visando a localização de bens do executado, na forma do que estabelece 

e autoriza o art. 921, III do CPC.

Defiro o pedido de suspensão, pelo prazo de um ano, “durante o qual se 

suspenderá a prescrição” (artigo 921, parágrafo 1º, do CPC).

Transcorrido o lapso temporal de suspensão estabelecido nesta ocasião, 

alerto que inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, conforme 

disposto no parágrafo 4º do artigo 921, do CPC .

Mantenha-se a suspensão com a anotação do devido código (191).

Decorrido o lapso temporal, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de Agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 825729 Nr: 31704-71.2013.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS

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

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER D.L.H.C. FADINI - 

OAB:7645/MT, JOSE ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS - OAB:15.346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 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, 

manifestar-se sobre a petição de fl. 351/354, postulando o que entender 

de direito. Nada mais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 768061 Nr: 20920-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SONIA MARIA PEREIRA DALL'AGO, 

OSVALDO DALL'AGO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILE GRAZIELLE PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:14662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LOPES MOREIRA - 

OAB:OAB/RS 57.313

 Processo n. 18644-36.2010.811.0041

Código 442750

Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 404/405, intime-se o executado, por seu advogado, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor remanescente do débito, 

sob pena de penhora.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 739021 Nr: 35636-38.2011.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO - 

OAB:1276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT, MARILENY RODRIGUES SOUSA - 

OAB:9.162/MT

 Código 739021

Vistos

 Ante a alegação de fraude a credores (fls. 46/47), intime-se o executado 

para que manifeste-se nos autos, se desejar, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca do pleito do exequente e documentos que o acompanham.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 363987 Nr: 1437-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO JOSÉ DE REZENDE, KÁTIA ATAYA MANSUR 

BUMLAI, RODRIGO BUMLAI MARQUES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KÁTIA ATAYA MANSUR BUMLAI, RODRIGO 

BUMLAI MARQUES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO DA FONSECA - 

OAB:11841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 Vistos.

Trata-se de execução de título/cumprimento de sentença, no qual a parte 

devedora foi citada/intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

Nesse diapasão, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo, tornou-se necessária a verificação 

das declarações de bens e renda eventualmente prestadas à Receita 

Federal do Brasil.

Desta feita, considerando que a parte executada deixou de satisfazer o 

crédito da parte exequente, DEFIRO o pedido de penhora on-line via 

BACENJUD, razão pela qual expeço a competente ordem, cujo recibo de 

protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os autos em 

gabinete até que se processe perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central do Brasil.

DEFIRO, ainda, o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, cujo resultado 

segue em anexo, sendo que as informações eventualmente encontradas 

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.

De igual modo, DEFIRO a consulta ao sistema RENAJUD, cujo resultado 

segue em anexo.

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, inclusive, sobre os resultados das consultas aos 

sistemas RENAJUD e INFOJUD, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de possível levantamento 

de eventual restrição que tenha sido lançada no sistema RENAJUD.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 711185 Nr: 4210-08.2011.811.0041

 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: H. A. M., SOLANGE ALVES PEREIRA

 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 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 938246 Nr: 53772-78.2014.811.0041

 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: FRANCENILSE DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEINER LEAL ROSA - 

OAB:7.715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 368694 Nr: 6167-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE FRANCILZA DE PAULA AGUIAR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - 

OAB:19442/O, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 804196 Nr: 10659-11.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO LIMA DE ALVARENGA, LUIZ CARLOS DE LIMA 

DE ALVARENGA, LUCIENE LIMA DE ALVARENGA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEVINO SOUZA - 

OAB:5733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS AUGUSTO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5122-B

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 869847 Nr: 9427-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->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 SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4.464-A/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 824651 Nr: 30696-59.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO AMERICEL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURA RODRIGUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ARANTES DE 

FREITAS LINHARES - OAB:13166/DF, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

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

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 900147 Nr: 29937-61.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO SPADA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para 

pagamento das custas processuais de fls. 192, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção dos feito (principal e cautelar de código 900159) . 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 782302 Nr: 35936-63.2012.811.0041

 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: PERCIO ISTONE GONÇALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON NAKAD MARREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON RICARDO PICK - 

OAB:11743/MT, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - OAB:6950-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SERGIO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:13548/MT, DIONE FRANCISCA MARANHAO DE 

Q. ALMEIDA - OAB:4166/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1081022 Nr: 2044-27.2016.811.0041

 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: BLAIRO BORGES MAGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL ISSO E NOTICIA, ALEXANDRE APRA 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, LUCAS BONATO DE AMORIM - OAB:18748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO HELENE LESSA - 

OAB:16.633, JUAN CAIO DA SILVA - OAB:22.732, PAULO INÁCIO DIAS 

LESSA - OAB:13.887, TÁSSIO VINÍCIUS G. DE AZEVEDO - OAB:13.948

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar os requeridos 

JORNAL ISSO É NOTÍCIA e ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA ao pagamento 

de danos morais ao autor que arbitro em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (data da 

sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, desde o 

evento danoso (Súmula 54 STJ e REsp nº 1.132.866-SP).Condeno os 

requeridos ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, em favor da parte autora, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil.P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações 

e baixas de estilo.Cumpra-se.Cuiabá, 06 de agosto de 2.018.Luiz Octávio 

O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

Decisão
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009142-75.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

CARLOS DA COSTA RÉU: AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, Vistos. 

JOSE CARLOS DA COSTA ajuizou a presente “AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MATERIAIS/MORAIS, LUCROS CESSANTES C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” em face de AGRO FERRAGENS LUIZÃO 

LTDA., pretendendo, liminarmente, a cominação à ré da obrigação de fazer 

consubstanciada na troca do produto dela adquirido. É o relato do 

necessário. Decido. Inicialmente, defiro à parte autora a concessão dos 

benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com 

relação ao pedido de concessão liminar de tutela provisória de urgência, o 

artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que 

o pressuposto da probabilidade do direito deve estar cumulado com o do 

perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do processo, sendo que a 

ausência daquele ou de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte 

autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, 

não foi possível constatar o preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão da tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a 

probabilidade do direito, ao passo que a parte autora não logrou êxito em 

demonstrar em sede de cognição sumária a existência/persistência de 

vício não sanado, consoante se denota dos fundamentos expostos na 

sentença proferida no Juizado Especial embora terminativa, de que: 

“Analisando detidamente os autos, vislumbro que o Autor não traz 

nenhuma prova comprovando o defeito do produto adquirido, enquanto de 

outro lado, a Requerida apresenta laudo técnico atestando a inexistência 

de defeito na máquina” (id 12616624 – p. 03). Ou seja, a prova 

pré-constituída não é inequívoca diante das alegações vertidas. Do mesmo 

modo, não foi possível verificar o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, uma vez que o dano que a parte autora vier a sofrer em 

decorrência de conduta da parte ré que venha a ser eventualmente 

considerada abusiva ou ilícita será resolvido em perdas e danos. Assim, 

não preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, a liminar 

requestada não comporta deferimento, eis que não evidenciados a 

probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta 

útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de 

urgência vindicada. Por outro lado, tratando-se de relação de consumo, 

inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência da parte autora. Em 

atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 

24/09/2018, às 12:00 horas, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, 

I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 

334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para 

maior agilidade processual, consigne que a parte autora poderá fornecer 

ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de julho 

de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023079-55.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FERNANDA LESSA MARQUES DE ARAUJO RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Vistos. FERNANDA LESSA MARQUES DE ARAUJO ajuizou a presente 

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” em face da 

IUNI EDUCACIONAL S/A, pretendendo, liminarmente, a suspensão da 

cobrança dos valores de R$ 41.160,78, vencido em 01º/06/2018 e de R$ 

2.278,32, vencido em 11/06/2018; a cominação à parte ré da obrigação de 

abster-se de emitir cobranças e de negativar/manter o seu nome inscrito 

em cadastros restritivos de crédito ou de protestá-lo em decorrência dos 

valores acima que pretende sejam suspensos, bem como de aplicação de 

sansões administrativas ou pedagógicas; a cominação à ré da obrigação 

de proceder regularmente o aditamento do FIES e da sua rematrícula no 2º 

semestre de 2018. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro à parte 

autora a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos 

do artigo 98 do NCPC. Com relação ao pedido liminar de concessão de 

tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que, embora a parte autora tenha logrado êxito em 

demonstrar em sede de cognição sumária a celebração de contrato de 

prestação de serviços educacionais e de um contrato de abertura de 

crédito para o financiamento de encargos educacionais ao estudante do 

ensino superior – FIES, com cobertura de 100% da sua semestralidade, e 

os seus respectivos aditamentos nos semestres seguintes (id´s 14416328 

a 14416799), não conseguiu fazê-lo em relação a alegada cobrança de 

valores dissonantes dos seus respectivos termos. Assim, não preenchido 

pressuposto necessário à sua concessão, a liminar requestada não 
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comporta deferimento, eis que não evidenciada a probabilidade do direito 

alegado (violação do contrato). Diante do exposto, INDEFIRO a tutela 

provisória de urgência vindicada. Em atenção ao que determina o art. 334 

e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 10/09/2018, às 11:00 horas para audiência 

de conciliação, que será realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 334, § 3º). Cite-se e intime-se 

a parte ré para comparecer à audiência designada, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, 335, I). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para maior agilidade 

processual, consigne que a parte autora poderá fornecer ao Oficial de 

Justiça os meios necessários para o cumprimento das diligências. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de julho de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007723-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DE AVILA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023198-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DE OLIVEIRA PIRES (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1023198-16.2018.8.11.0041 IZAIAS DE 

OLIVEIRA PIRES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/11/2018, às 10h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 1 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023198-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DE OLIVEIRA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1023198-16.2018.8.11.0041 IZAIAS DE 

OLIVEIRA PIRES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/11/2018, às 10h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 1 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019377-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE LEITE DA COSTA (RÉU)
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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 manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de Id. 14440626, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018515-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO LAVRADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

HASS & ARRUDA LTDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011997-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DO NASCIMENTO CONSTRUCAO CIVIL - 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017859-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1149567 Nr: 31528-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SOUZA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENEGATTI - 

OAB:12029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 148/151.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 740327 Nr: 37033-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER LUIS BENFICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 86/88.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 915876 Nr: 40747-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIMENTA DOCE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, 

DÉBORA GONÇALVES POMPERMAYER FRANÇA, AMBROSINA FRAGA 

DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVX PRODUTOS OTICOS EIRELI ME, 

ELIZABETH MARIA UHDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO QUINTEIRO DE 

ALMEIDA JUNIOR - OAB:14.180-E, MARCUS VINICIUS ARAUJO 

FRANÇA - OAB:13408-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

formulado pela parte exequente à fl. 95/100.

Ocorre que a parte não indicou de forma pormenorizada dos dados dos 

sócios da empresa executada.

Assim, intime-se a parte exequente para que informe os dados (CPF, 

nomes e endereços) dos sócios da empresa executada, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Consigo que cabe a parte exequente diligenciar perante Junta Comercial 

para obter atualizações do contrato social da executada.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 956686 Nr: 3397-39.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILIANE MALANSKI REIS CARMONA, Espólio de 

FRANCISCO ALFEU REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE MORAIS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA REIS CARMONA - 

OAB:15156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 790808 Nr: 44862-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE M. DE FIGUEIREDO GOMES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIARIO DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDER DIAS - OAB:2530/RO, 

VIVIAN BACARO NUNES SOARES - OAB:2.386/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1243722 Nr: 19248-50.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR SILVEIRA, LINDA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ANDRADE, MARIA SANTIAGO DE 

MATTOS ANDRADE, HELLA FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:MT 4.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 925928 Nr: 47081-48.2014.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO MAIA VINAGRE

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

OAB:12.903/MT

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

OAB:7360-B/ MT

 A ação de imissão de posse constitui o instrumento jurídico destinado 

àquele que detenha título que, posteriormente, irá gerar o domínio para 

reaver a coisa, contra o alienante ou terceiros, conforme vem decidindo o 

Superior Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte julgado.Portanto, 

estão legitimados a ajuizar a demanda aqueles que detém o domínio, sendo 

legitimados a respondê-la o alienante ou terceiros que estão na posse da 

coisa. No caso, o autor embasa sua pretensão na “Carta de Adjudicação” 

de fls. 42, extraída do processo n. 20226/94, Sexta Vara Cível de Brasília, 

instrumento este apto a gerar o domínio.E o pólo passivo deve ser 

composto pelos detentores ou possuidores da coisa, no caso a Sr. Luiz 

Augusto Maia Vinagre, que detém a posse do imóvel.A despeito de não 

figurar na petição inicial como co-possuidora do imóvel, a Sra. Tania 

Margareth Reis Vinagre figura como cônjuge do possuidor e, como tal, 

deve ser regularmente citada para responder a demanda, forte no 

disposto no inc. I do § 1º do art. 73 do CPC, c/c art. 114 do mesmo diploma 

legal .Não há dúvidas de que a ação de imissão na posse é demanda 

tipicamente petitória, trazendo, em seu bojo, discussão sobre direito real 

imobiliário. Nesse panorama, a inclusão obrigatória da Sra.Tania Margareth 

Reis Vinagre Sr. Luiz, no pólo passivo da demanda, não deriva de 

eventual posse sobre o bem, mas do vínculo matrimonial mantido com o 

litisconsorte possuidor, o que é incontroverso diante dos documentos de 

fls. 124/127/verso.Assim, acolho a preliminar suscitada de necessidade 

de formação do litisconsórcio passivo necessário, incluindo-se a Sra. 

Tania Margareth Reis Vinagre, no pólo passivo da presente lide, devendo 

a mesma ser citada para oferecimento de resposta, no prazo 

legal.Outrossim, intime-se a parte requerente para que informe ao Juízo se 

a carta de adjudicação de fls. 42 foi levada ou não a registro.As demais 

matérias suscitadas em sede de contestação serão analisadas após a 

angularização da demanda.Proceda-se à retificação da autuação e 

registro do feito.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 937094 Nr: 53136-15.2014.811.0041

 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: CREUSA MARIA DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, MARIA 

LUZIANE RIBEIRO - OAB:DEF - PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MOACYR PINTO 

JUNIOR - OAB:7.585/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Em razão da sucumbência 

condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da 

condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.Por ser a parte 

autora beneficiária da gratuidade da justiça, ficam as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de hipossuficiência financeira (art. 98, 

§3º, do CPC).Transitada em julgado a sentença e nada sendo requerido, 

arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1293412 Nr: 5963-53.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIPCON DISTRIBUIDORA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGHEBEN COMERCIO EXTERIOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DELPIZZO - 

OAB:0552/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido do douto advogado Kleyton Alves de Oliveira para que 

junto aos autos carta de substabelecimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nos termos do art. 455, parágrafo terceiro do CPC, a não apresentação da 

testemunha pela parte autora implica em desistência de sua inquirição, o 

que resta homologado por esse Juízo.

Assim, devolva-se a missiva com as devidas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1016622 Nr: 30389-37.2015.811.0041

 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: SUELLEN LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO EDUCACIONAL CÂNDIDO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial 

ajuizada por SUELLEN LEITE DOS SANTOS em desfavor de UNIÃO 

EDUCACIONAL CÂNDIDO RONDON, para: a)DETERMINAR a manutenção 

do desconto de 30% no valor contratual das mensalidades vincendas até 

o final do curso, sem desconsiderar o desconto genérico de 10% 

concedido pela Requerida e o de 50% oferecido pelo FIES; b)CONDENAR à 

Requerida ao ressarcimento dos valores excedentes pagos pela 

Promovente, os quais correspondem à quantia de 30% do valor contratual 

da mensalidade do curso e deverão ser calculados desde a data da 

supressão do desconto (segundo semestre do ano de 2014), acrescido 

de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);c)CONDENAR à Promovida a 
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indenizar os danos morais sofridos pela Promovente, na quantia de 

R$7.000,00 (sete mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), em 

07/07/2014, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta 

sentença (Súmula 362 do STJ).Em razão da sucumbência, condeno a 

parte ré, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que esta última verba fixo no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §1 e 2º, 

do CPC/2015.No mais, com o trânsito em julgado, nada mais sendo 

requerido, arquive-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1248201 Nr: 20576-15.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZELI AFONSO FERREIRA, NEUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO MIGUEL SAMPAIO, ANTONIA BEISA 

DE CAMPOS CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1286761 Nr: 3851-14.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MIÚRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1255415 Nr: 22804-60.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA - IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZINHA DIAS CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - OAB:14.894-MT, WELBER 

COSTA BAIMA - OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1230283 Nr: 14910-33.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUZI ZARZUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GILBERTO MARCONDES 

MACHADO DE CAMPOS - OAB:108131/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a missiva no endereço indicado na petição de fl.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1037763 Nr: 40464-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO PEREIRA ORMOND, ANALUCIA 

AZARIAS DE AQUINO ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA VAN DER BROOCKE 

DE CASTRO - OAB:36.208/DF, DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918, JOAO AUGUSTO BASILIO - OAB:28.970 OAB/DF

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

( dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, 

do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, e nada sendo 

requerido, arquive-se com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 402589 Nr: 34584-75.2009.811.0041

 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: MASSA FALIDA DE GARAVELO & CIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA MARIA DO PRADO, JOSÉ ALSELMO 

MONTEIRO NASCIMENTO, RONALDO INÁCIO BOKORNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:204781/SP, IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO - 

OAB:49889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER JOSE MENEZES 

ALVES - OAB:13379, LINCOLN WALTER DENIER HUERGO 

BAURMEISTER - OAB:11754 MT

 Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da petição de fls. 

360/361 e documentos de fls. 362/363, no prazo de 15 (quinze)dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1256504 Nr: 23156-18.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDINEI JOSÉ DA VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, AUGUSTO 

ADALBERTO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

PROCURADOR - OAB:OAB/MT 7.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1087010 Nr: 4742-06.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTON DE PAULA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HULGO MOURA MARTINS - 

OAB:4042, ROBERTO CARLOS MAÍLHO - OAB:3.047/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.
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Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1140365 Nr: 27563-04.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, RADAR MOTOS COMERCIO DE 

MOTOCICLETAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1146262 Nr: 30085-04.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA SILVA LOBO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - 

OAB:6711, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:, NELSON JOSÉ 

GASPARELO - OAB:2973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1165583 Nr: 38185-45.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA ZANELLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - 

OAB:22140/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1158207 Nr: 35183-67.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MILTON DA SILVA SOUSA, FRIPAN 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CARAPICUÍBA/SP - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1236258 Nr: 16949-03.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FYRR, FRANCISCA LUCILENE ROCHA DOS SANTOS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

PRIMAVERA DO LESTE - OAB:PRIMAVERA LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1244312 Nr: 19380-10.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUBAR METAIS E CABOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SME - SOCIEDADE DE MONTAGENS E 

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO HENRIQUE SIMONETTI - 

OAB:RJ/157.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1267665 Nr: 26910-65.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NELSON FORTUNATO BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MASCARENHAS, MARIA 

APARECIDA DO LADO PRIETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJENANE COMPARIN - OAB:8932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitere-se a intimação da parte requerente para juntar o comprovante de 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com fulcro 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem independentemente de 

cumprimento, observadas as providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1091721 Nr: 6913-33.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO CRISTO REDENTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELFRIDA REGENOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHIANNA DO NASCIMENTO 

SOARES - OAB:14.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1189404 Nr: 1216-94.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZIS FILIPALDI CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREGORIO MACHADO BONINI - 
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OAB:OAB/SP 257-149, JEAN CARLOS ANDRADE DE OLIVEIRA - 

OAB:SP-232.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1207741 Nr: 7673-45.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA FREITAS RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTÔNIO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

ARAPUTANGA - OAB:NUCLEO ARAPUTAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1253768 Nr: 22338-66.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSÉ PAULINO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JÚNIOR CARVALHO MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CRISTIANO ROSSA - 

OAB:MS 20.275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1198089 Nr: 3980-53.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL MORADA DOS 

NOBRES, JOSÉ CARLOS MOREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL TERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUZÉBIO INIGO FUNES - 

OAB:42.188/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora juntou apenas extrato de andamento de processo.

Assim, reitere-se a intimação da parte requerente para juntar o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com fulcro 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem independentemente de 

cumprimento, observadas as providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 327134 Nr: 330-13.2008.811.0041

 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, ANDRÉA KARINE TRAGE BELIZÁRIO, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA 

MARTINS - OAB:7520/MT

 Nomeio como curadora do requerido, sua filha Cleire Aparecida da 

Silveira, a qual deverá ser citada no endereço de fls. 455 para promover a 

defesa dos interesses do requerido, regularizando a representaçao 

processual e ajuizando, caso queira, ação de interdição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1209539 Nr: 8265-89.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PIAZZA TOPANOTTI, VILMAR PIAZZA 

TOPANOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERAI MAGGI SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8.484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, dando-se 

baixa na distribuição.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1263389 Nr: 25569-04.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BARROS DIAS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INPHOA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DE CAMPOS DIAS - 

OAB:167.586/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1027965 Nr: 35786-77.2015.811.0041

 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: AGROPECUARIA NATALICIO LTDA, EGIDIO FREDERICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAELSON JURANDIR BRIANTI, ROBERTO 

VALDECIR BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON BALBINO VILELA 

JÚNIOR - OAB:5982/MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS 

FILHO - OAB:13.685/MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS 

FILHO - OAB:13.685/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CRISTINA OGLIARI - 

OAB:9744/O, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT, SIRLEI CABRAL MORAES E SILVA - OAB:5.393/MT

 Trata-se de Ação de Resolução de Contrato de Permuta c.c Indenização 

por Perdas e Danos ajuizada por AGROPECUÁRIA NATALÍCIO LTDA, 

neste ato representada por seu sócio EGÍDIO FREDERICO, em desfavor da 

LAELSON JURANDIR BRIANTI e ROBERTO VALDECIR BRIANTI.

As partes entabularam acordo às fls. 1.359/1.360-verso, requestando 

pela sua homologação, pondo fim ao presente feito.

Analisando os autos verifica-se que as partes envolvidas no acordo 

possuem poderes para transigirem.

Assim, não havendo qualquer vício que pudesse macular o acordo, a sua 

homologação é medida que se impõe.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado às fls. 

1.359/1.360 e, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos dos 

artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios na forma acordada.

Custas remanescentes a cargo da parte requerida.

Considerando que as partes desistem do prazo recursal, arquive-se o 

feito com as devidas baixas de estilo.
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Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1126028 Nr: 21340-35.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO SANTOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRÉ RITZMAN DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/SC 11.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, dando-se 

baixa na distribuição.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1100244 Nr: 10644-37.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO JESUS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GONÇALVES PIMENTEL 

- OAB:11.980/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1258073 Nr: 23692-29.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTAL FLEET S/A, ALISSON AYRES 

RODRIGUES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIWES WILLIAM BOSSON 

SILVA - OAB:10.903/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1022538 Nr: 33176-39.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISTER CAR RENT A CAR LOCADORA DE AUTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHATEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Rodrigues Sucupira 

Pinto - OAB:137224/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1270237 Nr: 27728-17.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE FLORENTINA DE SOUZA, OSVALDO 

FLORENTINO DE ARAUJO E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA FREITAS RUST, PITTER 

JOHNSON DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1298460 Nr: 8032-58.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS 

MANSOUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIRI ANDRA MARQUES NOGUEIRA CAIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA FARIAS DE MORAES - 

OAB:3.926/AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste-se a parte requerente acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com fulcro 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem independentemente de 

cumprimento, observadas as providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 993137 Nr: 19942-87.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HL LOCADORA DE MAQUINARIOS VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUA PRATA CONSTRUÇÃO CIVIL E 

COMERCIO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO S. OLIVEIRA - 

OAB:OAB/GO 34.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1087339 Nr: 4888-47.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA, CARMEM RAMONA SRGUELHO CENTURION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:10772/O, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI 

- OAB:12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

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

OAB:4635/MT

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1294433 Nr: 6349-83.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO ITÁLIA LTDA, BELO BRASIL SUPER 
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MERCADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA. EPP, 

BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitere-se a intimação da parte requerente para juntar o comprovante de 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com fulcro 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem independentemente de 

cumprimento, observadas as providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 726873 Nr: 22708-55.2011.811.0041

 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: FÁBIO JOÃO DA SILVEIRA, GILCE MARIA DE ASSIS E 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL MÁRCIO VIANA MARTINS, MARCO 

AURÉLIO DA SILVA, MARISA MOCKER MARQUES, MOISES KIM, MERLY 

HEIDELIND KIM SGUAREZI, MICHELY ELIANE KIM DE OLIVEIRA, ELDO LEITE 

GATTASS ORRO, 6º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DA 

3ª CIRCUNSCRIÇÃO, JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR, PAULO AFONSO 

MIRANDA VILELA, ARAKEN LOTUFO FERRAZ DE OLIVEIRA, MARIA 

CRISTINA LAURA MARTINS KIM, MARCOS ANTÔNIO SGUAREZI

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

OAB:7.504/MT, ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO - 

OAB:20.149-O, CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - OAB:5.668/MT, 

KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O, LISIANE VALERIA LINHARES 

SCHMIDEL - OAB:9.358/MT, LISIANE VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9358/MT, MARIA ABADIA AGUIAR - OAB:2.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10.176/MT, ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - OAB:7077/MT, HAONA 

LAYSLA DA SILVA BOSKA - OAB:OAB/MT 18.342, JULIO TARDIN - 

OAB:4479, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:4.497/MT

 Acolho a emenda à petição inicial de fls. 319/320 e determino a inclusão 

do Sr. Marcos Kim na qualidade de litisconsórcio passivo necessário, 

devendo ser citado para ofertar resposta, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1219482 Nr: 11289-28.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALPAN ADMINISTRADORA DE BENS S C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY SANNY LOPES CARVALHO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELEN PETRUCIA FROES DE 

CAMARGO LOPES - OAB:190.665/OAB/SP, LIDIA MARIA DEL RIO 

GATTI - OAB:58244, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:160.487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, dando-se 

baixa na distribuição.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1156792 Nr: 34627-65.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECÚARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LAERT SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FAVARO - OAB:233.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4.998/MT

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1215345 Nr: 10014-44.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCILENE DO CARMO COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ARTUR CRESCENCIO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCCAS MANOEL CINTRA - 

OAB:47.773 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1175107 Nr: 42130-40.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANILDE LOPES CURVELO, IDALITA LOPES CURVELO, 

IRA LOPES CURVELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEUZA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA SILVA VERA 

BARROS - OAB:16440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1262659 Nr: 25300-62.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Alphaville de Bauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO ALMEIDA GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DE AVILA MIGUEL - 

OAB:141627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitere-se a intimação da parte requerente para juntar o comprovante de 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com fulcro 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem independentemente de 

cumprimento, observadas as providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1254776 Nr: 22621-89.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO ANDRÉ DA ROSA MIGUÉIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitere-se a intimação da parte requerente para juntar o comprovante de 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com fulcro 
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no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem independentemente de 

cumprimento, observadas as providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1144901 Nr: 29571-51.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA ALMEIDA DE ARRUDA, MARCELO 

ALMEIDA RIBEIRO, M A RIBEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS DE SOUZA - 

OAB:15.192/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1154231 Nr: 33588-33.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCTEST SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSPEÇÃO E 

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ORTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SCHMIDT ZALAF - 

OAB:177270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1227804 Nr: 14067-68.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY DO NASCIMENTO - 

OAB:308.474, RENATA DE FREITAS BADDINI - OAB:182.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1212609 Nr: 9168-27.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA SANCORÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SAO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO OPOLSKI - OAB:20.259/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 977860 Nr: 12939-81.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ANTONIO BIAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte executada por hora certa, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

observar as formalidades do art. 252 do CPC.

Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará 

ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da 

data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou 

correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1265567 Nr: 26216-96.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILIBÉRIO SATURNINO DA SILVA, JANDIRA 

SATURNINO MENDES, MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

PARANAÍBA/MS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste-se a parte requerente acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com fulcro 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem independentemente de 

cumprimento, observadas as providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1037874 Nr: 40527-63.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO LOPES BATISTA, ANA MARIA NEVES 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBNEY CANO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernadete Parra Merino - 

OAB:, RUTE DE LAET E SOARES - OAB:6.119 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1215838 Nr: 10193-75.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A, FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI ARAÚJO JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1232048 Nr: 15533-97.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

MINUANO, EDSON ELTON ANGHINONI, JANETE PEREIRA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO LOUZADA CARPENA - 

OAB:46582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1276077 Nr: 425-91.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDERENE CORRÊA 

VASCONCELLOS - OAB:16.685/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1101701 Nr: 11222-97.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNT, RNT, DJENANI NODARI

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 977865 Nr: 12943-21.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATRIA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

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

LTDA, MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS, JORANI BENIRA 

ASKAR DE SABOIA CAMPOS, NASLA RODRIGUES GONÇALVES DE 

SABOIA CAMPOS, JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ESTORILIO SILVA 

FRANCO - OAB:21787/PR, LEONARDO LUIZ PAPLONA - OAB:64.589/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para que informe indereço atualizado dos 

requeridos para fins de citação, no prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com fulcro 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem independentemente de 

cumprimento, observadas as providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1075506 Nr: 57742-52.2015.811.0041

 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: KARLA KAROLINE ALENCAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REED ENTRETERIMENTO E EVENTOS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676/MT

 Acolho o pedido de fls. 41/41/verso e determino a citação da parte 

requerida na pessoa de seu representante legal Camilo de Leles Machado 

Silva, qualificado às fls. 41, para querendo, ofertar resposta, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 802865 Nr: 9328-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->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: ROBSON ALVES DE PAULA, MARIA MARLENE 

MARQUES BALAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO CESAR SOARES GONÇALVES, RITA 

DE CÁSSIA OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B, JOSÉ RICARDO NUNES - OAB:OAB/MS 5820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, observando os 

requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 do CPC/15, inclusive 

afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos autos.

Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio o defensor público oficiante 

nesse Juízo para ofertar resposta, no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1018398 Nr: 31135-02.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALA ASSUNÇÃO CHARANEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, dando-se 

baixa na distribuição.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1197028 Nr: 3628-95.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMBA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DOS SANTOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIO TERUO MURAHARA - 

OAB:314799, MAURO ROSNER - OAB:107633/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1125302 Nr: 21050-20.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLENE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREICIS ANDRÉ BIAZUSSI - 

OAB:1542/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.
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Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 884538 Nr: 19545-62.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARCISA DUARTE DA SILVA, ODETE JOSÉ DA SILVA, 

SILVESTRE XAVIER DE OLIVEIRA, GREI ANDRADE DE OLIVEIRA, REGINA 

LUCIA CONSTANTINO LEQUE DE OLIVEIRA, ADEVANIL JOSÉ MAMORÉ DE 

SANTANA, DAISE FERREIRA BUQUIGARE XAVIER, JACINTO SOARES DE 

AMORIM, JURACY RODRIGUES DE CARVALHO, NADIA APARECIDA DE 

ALMEIDA MOREIRA, UBIRATAN DA MATTA XAVIER, EDSON MARQUES DE 

CARVALHO, JUREMA LUCIA XAVIER DE MOURA, MARIA DE LOURDES 

CURVO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A, ITAU SEGUROS S/A, FEDERAL DE SEGUROS S/A EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PAPALEO BERWANGER 

- OAB:66.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, JOSEMAR LAURIANO PEREIRA - OAB:132.101 OAB/RJ, 

JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - OAB:21.098 OAB/PE, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Ante o exposto:a) REJEITO os embargos declaratórios, mantendo 

incólume a decisão atacada;b) REDUZO os honorários periciais para 

R$19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).Intimem-se as partes para 

que providenciem o depósito em Juízo e em igual prazo proceda a 

indicação de assistente técnico e apresentação dos seus quesitos (CPC, 

art. 521, §1º), sob pena de preclusão, para o que também deverá ser 

intimado o exequente.Feito isso, autorizo o levantamento de 50% do valor 

dos honorários, intimando-se o Sr. Perito a receber a respectiva quantia e 

a dar início à avaliação, independentemente de compromisso (CPC, art. 

422), a qual deverá ser concluída no prazo de 10 (dez) dias.Entregue o 

laudo, fica desde já autorizado o levantamento dos outros 50% do valor 

dos honorários.Sobre a avaliação digam as partes, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de concordância tácita.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1256312 Nr: 23086-98.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - CEEE-D

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE GHISLENI DE OLIVEIRA 

- OAB:53.887/RS, GUSTAVO DAL BOSCO - OAB:54023/RS, PATRICIA 

FREYER - OAB:62325/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 767157 Nr: 19964-53.2012.811.0041

 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: EDOJT, ESPÓLIO RENAN BENEDITO PRADO TAQUES

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

TRABALHO MÉDICO

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

OAB:11.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 É do conhecimento desse Magistrado que o advogado da parte autora 

faleceu tragicamente em acidente de trânsito ocorrido em 21 de junho de 

2018, conforme matéria jornalística em anexo.Conforme preceitua o artigo 

313, inciso I, do Código de Processo Civil, o processo será suspenso pela 

morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de 

seu representante legal ou de seu procurador, retroagindo à data do óbito, 

independentemente de o fato ter sido ou não comunicado ao Juízo. O 

instrumento procuratório de fls. 341 confere poderes apenas ao falecido 

Simei da Silva Barros.Sendo assim, intime-se pessoalmente a parte autora 

para que constitua novo mandatário, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1289272 Nr: 4697-31.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORRETO E CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA MARIZA STELA, FRANCO GIULIANO 

STELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:OAB/MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitere-se a intimação da parte requerente para juntar o comprovante de 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com fulcro 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem independentemente de 

cumprimento, observadas as providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1282935 Nr: 2614-42.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALIA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS STORCK, VALDEJANE ALVES 

MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNI BROGNI - 

OAB:10861/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitere-se a intimação da parte requerente para juntar o comprovante de 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com fulcro 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem independentemente de 

cumprimento, observadas as providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 710257 Nr: 3195-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SIDNEY BENEDITO NUNES, EVANILDO 

AUGUSTO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Beralberto da Silva, Lelis Santim Borges

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citem-se os herdeiros de Osvaldo da Silva Daltro, qualificados às fls. 

410/411, para querendo, ofertar resposta no prazo legal.

Expeça-se mandado de citação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1280269 Nr: 1941-49.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIBRAM - SISTEMA BRASILEIRO DE AJUDA 

MÚTUA LTDA, IZIDRO TOMAIS DE AQUINO, ROBERTO CALDEIRA DOS 

SANTOS, WELLINTON AZEVEDO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, dando-se 

baixa na distribuição.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1295384 Nr: 6809-70.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ JACINTO COSTA, MARIA 

IZABEL MARANGONI COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - 

OAB:5.325/MT, SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, dando-se 

baixa na distribuição.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1219361 Nr: 11264-15.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLINICA SÃO JOSE SAUDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARÃO ENGENHARIA LTDA, RODOLFO 

DEMETRIO HAUAGGE WOLFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ALVAREZ COLPAERT 

LUCA - OAB:184.121/SP, LUCAS SANTOS DE ALMEIDA - 

OAB:358.241/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1021001 Nr: 32421-15.2015.811.0041

 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: NEILACIR NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, concernente ao débito de R$ 1.113,45 ( 

um mil e cento e treze reais e quarenta e cinco centavos). Face à 

sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao pagamento pro rata das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de 

R$ 10% ( dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo que cada 

parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos horários sucumbenciais 

respectivos (arts. 85, § 14 do CPC).Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. 

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1268415 Nr: 27152-24.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISRALDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LOSCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CAMPO GRANDE - MS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste-se a parte requerente acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com fulcro 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem independentemente de 

cumprimento, observadas as providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1120820 Nr: 19134-48.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA FIDENCIO, GILBERTO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGANIZAÇÃO COMERCIAL E IMOBILIARIA 

TRIVELATTO LTDA, ADÃO SAGAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATCHA SELVO DO 

NASCIMENTO - OAB:60059/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1172044 Nr: 41017-51.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DA GUIA NONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, WEILLER 

DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PIVATTO - 

OAB:9545-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 923393 Nr: 45450-69.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango
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 Cod. Proc.: 1193194 Nr: 2432-90.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PROD. 

RURAIS DE FELIZ NATAL/MT, LEANDRO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:17.573/MT, GIVANILDO GOMES - OAB:12.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1212728 Nr: 9232-37.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUEMI SUGUIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS PAIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANESIO ANTONIO TENORIO - 

OAB:80424/SP, JANAINA SIQUEIRA COSTA - OAB:7620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inércia da parte interessada, devolva-se à Comarca de origem 

com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 777093 Nr: 30434-46.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÓDULO ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, MÓDULO ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

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

OAB:OAB/MT 12.770, FLÁVIA MARIA PIMENTA BARROSO CHIARI - 

OAB:OAB/MG 58.643

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA 

SILVA para devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803472 Nr: 9930-82.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA TEIXEIRA VITORIO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARICELMA BOTELHO RAMOS 

SAMPAIO - OAB:16.551

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

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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARICELMA BOTELHO RAMOS SAMPAIO, para 

devolução dos autos nº 9930-82.2013.811.0041, Protocolo 803472, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1045928 Nr: 44325-32.2015.811.0041

 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: RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMALIO ALVES DA GUIA, TV GAZETA DE 

COMUNICAÇÃOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO LIMA 

CORDEIRO - OAB:199050, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213, MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - 

OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:12.921/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 875187 Nr: 13552-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA URBANA PIMENTEL SOARES

 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:OAB/SP 152165

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226505 Nr: 33808-17.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETUNEL INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUROLD ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA SALCI GARCIA - 

OAB:MT - 14653, JULIO TARDIN - OAB:OAB/MT 4479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GAIVA 

MUZZI - OAB:8337

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA GABRIELA 

SALCI GARCIA, para devolução dos autos nº 33808-17.2005.811.0041, 

Protocolo 226505, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1048616 Nr: 45764-78.2015.811.0041

 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: LAUDEVINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

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

ROSA - OAB:10.097 / MT, IANA HEDUYNA PAES LUCAS - OAB:17699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, GUIOMAR ALVES MARTINS - OAB:12316/MT, 

LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:12.316-MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o requerido, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para impugnar a contestação e 

documentos apresentada pela denunciada a lide, no prazo de 15 (quinze) 
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dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 875500 Nr: 13779-28.2014.811.0041

 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: JURACI JOSÉ CARAMORI, CARZAN PARTICIPAÇÕES 

EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ALVES FILHO, FABRÍCIO 

DE OLIVEIRA ALVES, RENATO DE OLIVEIRA ALVES, ADRIANA HELENA 

CRISTINA DE DEUS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE OLIVEIRA ALVES 

- OAB:22.164/DF

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre a proposta de honorários pericias fls. 1098/1102, no valor de R$ 

5.000,00, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 891436 Nr: 24170-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->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: MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO BROMATI NETO - 

OAB:OAB/SP 297.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMOS BERNARDINO ZANCHET 

NETO - OAB:23045/O, MARIO CARDI FILHO - OAB:OAB/MT 3.584-A, 

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

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

acerca do esclarecimento do perito de fls. 1151/1154, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 898197 Nr: 28472-17.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAME SISTEMAS DE INFORMÁTICA 

EMPRESARIAL LTDA- ME, SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO COSTA JÚNIOR 

- OAB:10.884/MT, ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR - 

OAB:13661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA 

SANTOS - OAB:17844, MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - OAB:21.451, 

Talita Patricia Moraes de Oliveira - OAB:19685/O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a Carta Precatória, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 909024 Nr: 36164-67.2014.811.0041

 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: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

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

SILVA - OAB:6.565-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 o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 797740 Nr: 4121-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTTON RODRIGO CERQUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ZALEN VIEIRA, ELIZETE GOMES DE 

OLIVEIRA ZALEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/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 de fls. 210/211, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 810553 Nr: 17045-57.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELTON ALMEIDA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/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 o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1075686 Nr: 57784-04.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENDSS, SIRLENE NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME JANGADAS S/A, V. M. TONDIN 

TRANSPORTES, BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, MARCELL 

TONDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE QUEIROZ DA SILVA - 

OAB:20396/O, RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - OAB:15341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:OAB/MT 14442-B, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:OAB/MT 5300-B, ELSON DUQUE DOS SANTOS - OAB:MT/14.234, 

ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14.234 / MT, MURILLO BARROS 

DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, VALÉRIA CASTILHO MINHOZ VIVAN - 

OAB:5956/MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.906/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico da redesignação da 

pericia para o dia 14/08/2018, às 10:00 horas que realizar-se-á na clinica 

do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 

843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 - entrada pela Rua das Dálias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seu patrono da referida redesignação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 822828 Nr: 28965-28.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUANNY PAIM GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISE MEURI MORAES - 

OAB:11783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, MONICA PRETEL FEITOSA - OAB:OAB/MT 

13368

 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 apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 288/317. Intimo a parte requerida, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 257/286, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 763897 Nr: 16510-65.2012.811.0041

 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: EDMOTORS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA, 

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, YAMAHA ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA, BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE A G. D´AVILA - 

OAB:60.967-SP, MARCELO FORTUNATO - OAB:173338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ ALMEIDA ELIAS DE 

LIMA - OAB:87191, FAUSTO MITUO TSUTSUI - OAB:93.982/SP, Suzy 

Silva Santana Secanechia - OAB:63171/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o laudo (art. 477, § 1º do CPC) de fls. 949/1017, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 820418 Nr: 26659-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIL CÁCERES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTALMAT INDUSTRIA COMERCIO E OBRAS 

LTDA, JOSÉ GONÇALO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 retirar a carta precatória e efetuar o pagamento do depósito de 

diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 805639 Nr: 12106-34.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMD EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNH LATIN AMÉRICA LTDA, COTRIL 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA GOMES TOLEDO - 

OAB:OAB/GO 31.385, DANIEL VILAS BOAS - OAB:74368, MARCELO 

MUCCI LOUREIRO DE MELLO - OAB:144.880/SP, RODRIGO FERREIRA 

MAIA - OAB:26.193 OAB/GO

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida CNH Latim América, 

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.: 1046645 Nr: 44696-93.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIZERLANIA BONFIM FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial ajuizada por 

CIZERLANIA BONFIM FERREIRA em face de CLARO S/A.Em razão da 

sucumbência, condeno a parte autora, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que esta última verba fixo 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §1 e 2º, do CPC/2015.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.No mais, com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

arquive-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1114469 Nr: 16498-12.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR LUZIA DE OLIVEIRA CAMPOS, NAYANY DE 

OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇO BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:4.759/MT

 Tendo em vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e a 

parte requerida não efetuou o depósito dos honorários periciais, intime-se 

o perito para que, no prazo de cinco (05) dias, informe sobre a 

possibilidade de realização imediata da perícia, com o pagamento dos 

honorários somente ao final, pela parte que vier sucumbir nos autos. Caso 

a parte sucumbida seja o autor, os honorários serão arcados pelo Estado 

e sendo o contrário, caberá a requerida tal ônus.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 872641 Nr: 11524-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL BORTOLETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JACILANE FERREIRA GUABIRABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO S. REBOUÇAS - 

OAB:OAB/MT 15.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte requerida foi citada por hora certa e deixou de apresentar 

contestação, conforme consta dos autos.

Assim, nos termos do artigo 72, II do Código de Processo Civil nomeio-lhe 

curador especial o Defensor Público oficiante nesta unidade judiciária, que 

deverá ser intimado para apresentar resposta no prazo legal, ficando 

consignado que no exercício do múnus público não se aplica o ônus da 

impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo único do 

artigo 341 do mesmo diploma legal, sendo cabível, portanto, contestação 
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genérica.

Intime-se.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000476-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESSE GARCIA ZAQUEMAEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000476-85.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GESSE GARCIA ZAQUEMAEL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Gesse Garcia Zaquemael, 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 31/10/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12382352. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo e 

ausência de documentos no requerimento na esfera administrativa. No 

mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não 

há provas da invalidez, bem como impugnação dos documentos juntados 

pela autora. 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 perícia judicial foi colacionada 

ao ID 12382352. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 31/10/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 12382352, 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 

11338109. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em 

ID 11338109 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência 

de comprovação de entrega da documentação necessária à regularização 

do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. 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 31/10/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 11338109), bem como laudo pericial (ID 12382352). 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 31/10/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12382352, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do punho esquerdo com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos punhos, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete e cinquenta centavos). 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$ 3.375,00 (três mil quatrocentos e 

cinquenta reais), resulta a quantia de R$ R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante 
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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$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 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 31/10/2017 (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, 06 de agosto de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034929-43.2017.8.11.0041
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JOSEANE CONCEICAO DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034929-43.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOSEANE CONCEICAO DO NASCIMENTO SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Joseane Conceição do Nascimento 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$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

23/06/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta 

estou infrutífera, conforme termo de ID 12339452. A parte requerida 

apresentou contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, 

ausência de pedido administrativo e ausência de documentos no 

requerimento na esfera administrativa. No mérito, aduz que o nexo causal 

não está comprovado e que também não há provas da invalidez, bem 

como impugnação dos documentos juntados pela autora. 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 perícia judicial foi colacionada ao ID 12339452. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 23/06/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12339452, 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 

10732658. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em 

ID 10732658 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência 

de comprovação de entrega da documentação necessária à regularização 

do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. 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 23/06/2017. 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 10732658), bem como laudo pericial (ID 12339452). 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 23/06/2017, 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 12339452, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do tornozelo direito com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 
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18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos tornozelos, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Considerando que 

o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil quatrocentos e 

cinquenta reais), resulta a quantia de R$ R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária a partir da data do sinistro em 23/06/2017 (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, 06 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023438-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BASTIAN - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023438-05.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte exequente para emendar a petição inicial, em 15 dias, a fim de 

atender os requisitos impostos pelo art. 319 do CPC, apresentando o 

endereço eletrônico de ambas as partes. Em igual prazo, deve apresentar 

o comprovante de recolhimento das custas processuais. Cuiabá, 6 de 

agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1014516-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGAIDE CONCEICAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502/O (ADVOGADO)

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON LOPES DE SOUZA FILHO (RÉU)

GUILHERME LOPES DE SOUZA (RÉU)

WELLINGTON LOPES DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que o mandado de 

citação (ID 14569547) foi enviado à Central de Mandados. Considerando a 

informação de que o autor fornecerá os meios necessários ao 

cumprimento do ato, passo a impulsionar o presente feito para proceder a 

intimação da parte autora para acompanhar a distribuição do mandado e 

contatar o oficial de justiça fornecendo o necessário para cumprimento. 

Cuiabá, 6 de agosto de 2018. AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de 

Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022947-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DAVID DOS SANTOS NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSURANT SEGURADORA S.A. (RÉU)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (RÉU)

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA (RÉU)

RODRIGO SEABRA HERNANDES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022947-95.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 6 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023000-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DA ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1023000-76.2018.8.11.0041 DESPACHO Verifico que a 

pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia de título 

executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se mandado 

citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos do pedido 

inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da 

causa, consignando que, caso o réu o cumpra, ficará isento de custas. 

Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos e, caso 

não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, haverá 

a conversão do mandado monitório em mandado executivo. Cuiabá-MT, 6 

de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1017065-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MUBARACK SADDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM NICOLA SADDI OAB - 142.630.841-87 (REPRESENTANTE)

MIRIAM NICOLA SADDI OAB - MT1755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELINA APARECIDA PIRES ANDREATO (RÉU)

ADEMIR VICENTE ANDREATO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1017065-55.2018.8.11.0041 DESPACHO Não há na inicial 

pedido de cunho antecipatório. Designo audiência de conciliação para o 

dia 01/10/2018 às 09:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 
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Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 24 de junho de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 916648 Nr: 41209-52.2014.811.0041

 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, JOSÉ CARLOS DORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERROSE GONÇALINA BASTOS PECINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA 

DE MORAES - OAB:10.416/MT, SILVANA MARIA DA SILVA - 

OAB:9571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WANDERROSE GONÇALINA BASTOS 

PECINI, Cpf: 36238236191, Rg: 4750007, 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, 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.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 6.920,85 - Valor 

Atualizado: R$ 6.291,69 - Valor Honorários: R$ 629,16

Despacho/Decisão: Processo n°41209-52.2014.811.0041Código : 

916648Vistos e etc.Considerando as várias tentativas de localização do 

executado infrutífera, 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 o 

executado, por edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, 

no prazo de 30 (trinta) dias.Citada o executado 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.Expeça-se o 

necessário.Cuiabá, 29 de maio de 2017.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDAJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Eduardo Vieira 

Oliveira, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial com base 

em contrato particular de prestação de serviços n.º 320000093/2011 e 

documentos que comprovam o serviço prestado, sendo o Executado 

inadimplente dos pagamentos devidos.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DELMIRAM GUIMARÃES DE ARAUJO, 

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

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lotes Urbanos nº 13, 14, 15 e 16, 

localizados na Av. Dr. Meirelles, Bairro Jd. dos Ipês.

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Postula os Autores a declaração do usucapião do 

imóvel descrito na inicial, sendo os imóveis: lotes 13 (matricula 43.047). 

Lote 14(matricula 43.012), Lote 15 (matricula 41.025) e Lote 16 (matricula 

28.195) todos da quadra 24 do Loteamento jardim dos Ipês, registrados no 

cartório do 2º oficio de Cuiaba-MT, do Municipio de Cuiabá-MT. Posse 

mansa, ininterrupta e pacifica há mais de 15 (quinze) anos, requerendo 

que seja declarado por sentença a propriedade dos referidos imóveis, 

bem como o respectivo mandado de inscrição do titulo no registro de 

imóveis, para os devidos efeitos legais.

Despacho/Decisão: Processo nº. 52907-21.2015.811.0041 - Código 

1064402DESPACHOIntimem-se os autores para manifestarem sobre a 

certidão de p. 174.Encaminhem-se os documentos solicitados à 

Procuradoria da União, no endereço informado à p. 159.Solicite-se à 

Central de Mandados a devolução do mandado de citação de p. 151, 

devidamente cumprido.Promova a citação dos confinantes.Defiro a citação 

do réu Delmiram Guimarães de Araújo por edital, como solicitado na 

inicial.Cumpra-se.Cuiabá, 19 de julho de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

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, 03 de agosto de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 814926 Nr: 21379-37.2013.811.0041

 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: SÍLVIA JACINTA DE SOUZA

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

VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRE PIONA - OAB:13.333, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A
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 Com estas considerações, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

ATIVA “AD CAUSAM” e, por se tratar de condição da ação, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, 

do Código de Processo Civil.Deixo de condenar a autora por litigância de 

má-fé, eis que inexistente comprovação de que a mesma tenha praticado 

uma das ações previstas no artigo 80 e incisos, CPC.Custas pela autora, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor atualizado 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, com as anotações de estilo.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 873757 Nr: 12421-28.2014.811.0041

 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: MAURO JUSTINO CORREIA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que a médica Dra. CYNARA MONIZ FIGUEIRA designou a perícia 

para o dia 19/09/2018 às 14:00 hs (ordem de chegada) a realizar-se na 

Rua Barão de Melgaço nº 2403 no 1º andar na center clin, entre a Rua: 

Togo Pereira e a Rua: Major Gama. Sendo assim, nos termos da legislação 

vigente e do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar às partes para comparecem à pericia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1123298 Nr: 20174-65.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE CELESTINO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 11/09/2018, às 

8:30 hs (por ordem de chegada), à realizar-se na Av. Bosque da Saúde, 

n. 888, sala 33, Edifício Saúde, Bairro: Bosque da Saúde. Sendo assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar as partes para 

comparecerem à perícia designada. Deverá o autor levar os exames 

complementares atuais e/ou da época do fato ocorrido, se houver.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 811772 Nr: 18263-23.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELLEN SANTANA DE OLIVEIRA AGUIAR, 

ALEXANDRE DE SOUZA AGUIAR JÚNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:12.919

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem , no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 445799 Nr: 20327-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BARRETO, CARLOS ROBERTO SPERINI, JOSÉ 

ROBERTO SANTANA, FRANCISCO SALES DE BARROS, JOSE JOAQUIM 

SUARDI, JOSE NEI VARGAS GINDRI, NILSON DAROLD, SERGIO LUIZ 

PIRAN, MANOEL FERMINO PINHO, ROBERSON JORGE BARBOSA

 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, 03 de 

agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1295175 Nr: 6649-45.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANITA JANE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DEISE TORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 Diante disso, determino que a GESTORA JUDICIAL lance certidão 

pormenorizada sobre a situação do processo, conforme dados extraídos 

do sistema APOLO e com fulcro no artigo 240, “caput” do CPP e consoante 

determinação do art. 434 da CNGC/MT, determino a expedição de mandado 

de Busca e Apreensão autos, sob pena de caracterização do crime de 

sonegação de autos, devendo o Sr. Oficial de Justiça apresentar relatório 

circunstanciado da diligência, no prazo de setenta e duas (72) horas, com 

estrita observância das formalidades contidas no artigo 245 do Código de 

Processo Penal, sob pena de responsabilidade criminal.Fica autorizado o 

arrombamento, se necessário, nos termos do art. 245, §§ 2º e 3° do 

CPP.Oficie-se à subseção da OAB, comunicando que a advogada MARIA 

DEISE TORINO, embora intimada, não devolveu os autos, para o fim de 

instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa, com cópias 

deste procedimento.Com o retorno do processo, a gestora judiciária 

deverá certificar que a advogada perdeu o direito de vista daqueles autos 

fora do Cartório.Na hipótese de não devolução, extraia-se cópia destes 

autos e as remeta ao representante do Ministério Público para 

oferecimento de denúncia contra a advogada pelo crime de sonegação de 

autos, previsto no art. 356 do Código Penal.A GESTORA deverá observar 

o disposto no art. 434 da CNGC/MT.Cumpra-se, com urgência.Cuiabá, 03 

de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 846396 Nr: 50015-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANITA JANE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:
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 Diante disso, determino que a GESTORA JUDICIAL lance certidão 

pormenorizada sobre a situação do processo, conforme dados extraídos 

do sistema APOLO e com fulcro no artigo 240, “caput” do CPP e consoante 

determinação do art. 434 da CNGC/MT, determino a expedição de mandado 

de Busca e Apreensão autos, sob pena de caracterização do crime de 

sonegação de autos, devendo o Sr. Oficial de Justiça apresentar relatório 

circunstanciado da diligência, no prazo de setenta e duas (72) horas, com 

estrita observância das formalidades contidas no artigo 245 do Código de 

Processo Penal, sob pena de responsabilidade criminal.Fica autorizado o 

arrombamento, se necessário, nos termos do art. 245, §§ 2º e 3° do 

CPP.Oficie-se à subseção da OAB, comunicando que a advogada MARIA 

DEISE TORINO, embora intimada, não devolveu os autos, para o fim de 

instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa, com cópias 

deste procedimento.Com o retorno dos processos, a gestora judiciária 

deverá certificar que a advogada perdeu o direito de vista daqueles autos 

fora do Cartório.Na hipótese de não devolução, extraia-se cópia destes 

autos e as remeta ao representante do Ministério Público para 

oferecimento de denúncia contra a advogada pelo crime de sonegação de 

autos, previsto no art. 356 do Código Penal.A GESTORA deverá observar 

o disposto no art. 434 da CNGC/MT.Cumpra-se, com urgência.Cuiabá, 03 

de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1273252 Nr: 28734-59.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO LOPES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/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 os documentos de fls. 11/14, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 920609 Nr: 43818-08.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIMPARHTEC IND. COM. E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. P. FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - 

OAB:15.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito os pedidos dos embargos à execução opostos 

por LIMPARHTEC SERVIÇOS LTDA. em face de J.V.P.FACTORING 

FOMENTO MERCANTIL LTDA. Em consequência, determino 

prosseguimento do feito executivo.Custas pela embargante, assim como 

os honorários advocatícios que fixo em 15 % sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 82, § 2º do CPC.Transitado em julgado, certifique-se nos 

autos da ação de execução, código n. 893054 e arquive-se com as 

cautelas legais.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 797701 Nr: 4084-84.2013.811.0041

 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: GILMAR RODRIGUES DE BRITO, ROSA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIM DIAS & CIA LTDA ME, GOLDEM 

GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, OESTE FORMAS PARA 

CONCRETO LTDA

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

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:18841, EDUARDO H CUBITZA - OAB:10742/MT, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, RODRIGO SILVEIRA 

- OAB:, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410/MT, THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12963/MT

 ...Intime-se o perito para aceitar a nomeação, apresentar a sua pretensão 

honoraria, currículo e contatos profissionais, em cinco dias, nos termos do 

art. 465, §2º do CPC.Apresentados os honorários, intimem-se as partes 

para ciência e manifestação em três dias.As partes, no prazo comum de 

quinze dias, poderão indicar assistentes técnicos (devendo informar 

telefone e e-mail para contato do respectivo assistente) e formular 

quesitos. A parte que formular quesito cuja resposta implique trabalho 

excessivamente oneroso deverá se responsabilizar pelo pagamento dos 

honorários correspondentes ao quesito, sob a pena de 

indeferimento.Após a concordância quanto aos honorários pericias, ou 

sua homologação pelo juízo, intime-se a ré COTRIM para efetuar o 

pagamento, em cinco dias.Autorizo o pagamento de até cinquenta por 

cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, 

devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o 

laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.O perito deverá 

cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso. Deve o perito, ainda, 

assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das 

diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias (art. 466, §2º 

do CPC.).O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 10 

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.Intimem-se todos. Cumpra-se com urgência, processo 

incluso na Meta 02-CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1124686 Nr: 20755-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO FERREIRA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA CRISTINA CARNEIRO MACHADO, 

CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES CORONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO SOUZA 

SANTOS - OAB:17.708/MT, LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - 

OAB:19460/MT, WILLIAN KHALIL - OAB:OABMT 6.487

 Processo n° 20755-80.2016.811.0041

Código: 1124686

 Vistos e etc.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre as impugnações apresentadas as p. 68/75 e 79/81.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894509 Nr: 26212-64.2014.811.0041

 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: DORILDO PAULINO SIEVERS

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

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

OAB:16.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que o médico perito designou perícia para o dia 03/09/2018, das 

08:00h às 10:30h, conforme ordem de chegada, a ser realizado no 

consultório médico localizado na Rua 24 de Outubro, 827, Galeria 24 de 

Outubro, sala 8, Bairro Popular, em Cuiabá-MT, fones:(65)2127-8022 / 9 

9631-9747. Sendo assim, nos termos da legislação vigente e dos artigos 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação às partes 
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para comparecerem na perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 850375 Nr: 53441-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANITA JANE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, determino que a GESTORA JUDICIAL lance certidão 

pormenorizada sobre a situação do processo, conforme dados extraídos 

do sistema APOLO e com fulcro no artigo 240, “caput” do CPP e consoante 

determinação do art. 434 da CNGC/MT, determino a expedição de mandado 

de Busca e Apreensão autos, sob pena de caracterização do crime de 

sonegação de autos, devendo o Sr. Oficial de Justiça apresentar relatório 

circunstanciado da diligência, no prazo de setenta e duas (72) horas, com 

estrita observância das formalidades contidas no artigo 245 do Código de 

Processo Penal, sob pena de responsabilidade criminal.Fica autorizado o 

arrombamento, se necessário, nos termos do art. 245, §§ 2º e 3° do 

CPP.Oficie-se à subseção da OAB, comunicando que a advogada MARIA 

DEISE TORINO, embora intimada, não devolveu os autos, para o fim de 

instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa, com cópias 

deste procedimento.Com o retorno dos processos, a gestora judiciária 

deverá certificar que a advogada perdeu o direito de vista daqueles autos 

fora do Cartório.Na hipótese de não devolução, extraia-se cópia destes 

autos e as remeta ao representante do Ministério Público para 

oferecimento de denúncia contra a advogada pelo crime de sonegação de 

autos, previsto no art. 356 do Código Penal.A GESTORA deverá observar 

o disposto no art. 434 da CNGC/MT.Cumpra-se, com urgência.Cuiabá, 03 

de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 920070 Nr: 43495-03.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. J. B. DE O. CANAVARROS EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS -ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Victor Oliveira 

Canavarros - OAB:23.109/MT, MARTYNA GUSMAO HOLANDA - 

OAB:13869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB/MT 13.245 - OAB:

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos desta ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais proposta por F. J. B. de O. 

Canavarros Empreendimentos Turísticos - ME contra OI S.A.Custas pela 

autora, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 365199 Nr: 3197-42.2009.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUSTER DANIEL DE FREITAS LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORELEI OLIVEIRA LOBO 

LACERDA - OAB:10.484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT, Luis Fernando Lemos dos Santos - 

OAB:3.098/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente requereu a 

penhora de ativos financeiros do executado.

Antes de apreciar o pedido de penhora, foi determinada a intimação do 

executado para pagamento. Intimado, o executado não efetuou o 

pagamento da obrigação.

Ao contrário, o executado peticionou a fim de que o feito fosse chamado à 

ordem, para anulação da decisão de p. 183/184, com reabertura da 

instrução (p. 190/191)

É o breve relato. Decido.

A decisão de p. 183/184 rejeitou a impugnação ao cumprimento da 

sentença arbitral e o executado, intimado da referida, não apresentou 

nenhum recurso.

Desta feita, como a decisão transitou em julgado, não há como reabrir a 

fase instrutória.

Dito isto, INDEFIRO o pedido de p. 190/191.

E, como o executado, intimado, não efetuou o pagamento, DEFIRO a 

penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao Bacenjud para a 

penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte executada, de acordo 

com a regra prevista no art. 837 do CPC e Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação 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 retirar o edital 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo comprovar a sua 

publicação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 952442 Nr: 1202-81.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKL TOGOE-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 Processo n° 1202-81.2015.811.0041

Código 952442

Vistos e etc.

O autor apresentou petição desistindo da prova pericial Assim, em 

atendimento ao principio do contraditório e ampla defesa, intime-se o réu 

para que informe o seu interesse na produção da referida prova.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 313104 Nr: 18782-08.2007.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIRA FERREIRA DOS SANTOS

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

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT

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

OAB:13241-A/MT, GIORDANO BRUNO PAURO FONTES OLIVEIRA - 

OAB:7238, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Processo n° 18782-08.2007.811.0041

Código: 313104

 Vistos e etc.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre as alegações de p. 249/259.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 228993 Nr: 36153-53.2005.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA DOS SANTOS LEITE, MARIO DIAS DE 

OLIVEIRA, MONIC HIONE NASCIMENTO SILVA, NEUZA AVELINO DE FARIA 

OLIVEIRA, MARCIA REGINA DE ARRUDA, ARILDO DE ALMEIDA 

RODRIGUES, JOELI BELEM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Diante disso, determino que a GESTORA JUDICIAL lance certidão 

pormenorizada sobre a situação do processo, conforme dados extraídos 

do sistema APOLO e com fulcro no artigo 240, “caput” do CPP e consoante 

determinação do art. 434 da CNGC/MT, determino a expedição de mandado 

de Busca e Apreensão autos, sob pena de caracterização do crime de 

sonegação de autos, devendo o Sr. Oficial de Justiça apresentar relatório 

circunstanciado da diligência, no prazo de setenta e duas (72) horas, com 

estrita observância das formalidades contidas no artigo 245 do Código de 

Processo Penal, sob pena de responsabilidade criminal.Fica autorizado o 

arrombamento, se necessário, nos termos do art. 245, §§ 2º e 3° do 

CPP.Oficie-se à subseção da OAB, comunicando que o advogado JOÃO 

FERNANDES DE SOUZA, embora intimada, não devolveu os autos, para o 

fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa, com 

cópias deste procedimento.Com o retorno do processo, a gestora 

judiciária deverá certificar que o advogado perdeu o direito de vista 

daqueles autos fora do Cartório.Na hipótese de não devolução, extraia-se 

cópia destes autos e as remeta ao representante do Ministério Público 

para oferecimento de denúncia contra o advogado pelo crime de 

sonegação de autos, previsto no art. 356 do Código Penal.A GESTORA 

deverá observar o disposto no art. 434 da CNGC/MT.Cumpra-se, com 

urgência.Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 301573 Nr: 14014-39.2007.811.0041

 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: BENJAMIM MARQUES DOS REIS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA GEROLDO, MADEREIRA 

LALUCI ARAÇATUBA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT BASSI - OAB:10.964-B, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: joão ranuci da silva - 

OAB:53550/SP, Simone A Mendes Pereira - OAB:5019

 Processo n° 14014-39.2007.811.0041

Código: 301573

 Vistos e etc.

Correto o entendimento do contador judicial, eis que não há nos autos 

qualquer determinação que obrigue os executados a adimplirem, de forma 

antecipada, o valor arbitrado a titulo de pensão vitalícia. Entretanto, o 

executado Bradesco Auto/re, por mera liberalidade, depositou o valor da 

pensão vitalícia até o ano de 2024, com o que concordou o exequente 

que, inclusive, já levantou o referido valor.

Desta forma, diante a concordância tácita entre as partes de que os 

cálculos deverão ser realizados até o exequente completar 65 anos e/ou 

2024, não cabe ao juízo intervir..

Indefiro o pedido de p. 913/915, eis que não há determinação nos autos 

para que a pensão vitalícia seja adiantada e fixada na expectativa de vida, 

pois conforme informado acima, o adiantamento da parcela até 2024 se 

deu por mera liberalidade do executado.

Saliento que a explanação acima não tem o condão de dar quitação à 

obrigação, mas apenas esclarecer ao perito que os valores depositados 

correspondem aos danos arbitrados e calculados pelo executado até 

2024.

Considerando que o pagamento se deu antes da intimação do executado, 

e como este antecipou o valor da pensão até 2024, não deve incidir sobre 

os referidos cálculos a multa e honorários previstos na decisão de p. 787 

e requeridos a p. 912/913.

Assim, retornem os autos ao contador judicial para que este elabore nova 

planilha, informando até qual mês/ano o valor depositado pelo executado é 

suficiente para adimplir com a pensão vitalícia, danos morais e materiais 

arbitrados.

Com o retorno dos autos, intimem-se as partes para se manifestar.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 365199 Nr: 3197-42.2009.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUSTER DANIEL DE FREITAS LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORELEI OLIVEIRA LOBO 

LACERDA - OAB:10.484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT, Luis Fernando Lemos dos Santos - 

OAB:3.098/MT

 O valor encontrado via Bacenjud é infrutífero e não cobre o custo da 

execução, razão pela qual promovo o desbloqueio.

Nesta data e em consonância com a decisão anterior, promovi a restrição 

dos veículos encontrados em nome do executado (anexo).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 911161 Nr: 37613-60.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON RAMOS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que a médica Dra. CYNARA MONIZ FIGUEIRA designou a perícia 

para o dia 19/09/2018 às 14:00 hs (ordem de chegada) a realizar-se na 

Rua Barão de Melgaço nº 2403 no 1º andar na center clin, entre a Rua: 

Togo Pereira e a Rua: Major Gama. Sendo assim, nos termos da legislação 

vigente e do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar às partes para comparecem à pericia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1111910 Nr: 15470-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY GOMES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Processo nº 15470-09.2016.811.0041

Código 1111910

Despacho

Intimem-se as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de 

utilização da pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital, 

no julgamento antecipado do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, concluso.

Cuiabá, 03 de Agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1028529 Nr: 36049-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS BONFIM LEITE 

FILHO - OAB:309115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

JULGO PROCEDENTE esta ação regressiva de indenização proposta por 

Tokio Marine Seguradora S.A, a fim de CONDENAR a ré ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento da quantia de 

R$ 15.360,02 (quinze mil trezentos e sessenta reais e dois centavos), 

referente aos danos materiais causados. Referido valor deverá ser 

corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento 

danoso (Súmula 54-STJ).Para fins de correção, deve ser considerada 

como data do evento danoso aquela em que a seguradora efetuou o 

desembolso da quantia para reparo dos prejuízos.Custas processuais 

deverão ser suportadas pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação 

(artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC). Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 738329 Nr: 34899-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN CONCEIÇÃO DA SILVA ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITIS VEÍCULOS - DOELER DISTRIBUIDORA 

DE VEÍCULOS LTDA, RENAULT DO BRASIL S/A, CIA DE ARRENDAMENTO 

RENAULT DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8867/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Processo n° 34899-35.2011.811.0041

Código 738329

Vistos e etc.

Havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, 

remetam-se à contadoria para que seja apurado o real valor devido.

Com a juntada, intimem-se as partes para se manifestarem sobre os 

cálculos em 15 (quinze) dias.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 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

 Diante disso, determino que a GESTORA JUDICIAL lance certidão 

pormenorizada sobre a situação do processo, conforme dados extraídos 

do sistema APOLO e com fulcro no artigo 240, “caput” do CPP e consoante 

determinação do art. 434 da CNGC/MT, determino a expedição de mandado 

de Busca e Apreensão autos, sob pena de caracterização do crime de 

sonegação de autos, devendo o Sr. Oficial de Justiça apresentar relatório 

circunstanciado da diligência, no prazo de setenta e duas (72) horas, com 

estrita observância das formalidades contidas no artigo 245 do Código de 

Processo Penal, sob pena de responsabilidade criminal.Fica autorizado o 

arrombamento, se necessário, nos termos do art. 245, §§ 2º e 3° do 

CPP.Oficie-se à subseção da OAB, comunicando que a advogada 

KAROLINE MILHOMEM DE ABREU BALATA, embora intimada, não 

devolveu os autos, para o fim de instauração de procedimento disciplinar e 

imposição de multa, com cópias deste procedimento.Com o retorno do 

processo, a gestora judiciária deverá certificar que a advogada perdeu o 

direito de vista daqueles autos fora do Cartório.Na hipótese de não 

devolução, extraia-se cópia destes autos e as remeta ao representante do 

Ministério Público para oferecimento de denúncia contra a advogada pelo 

crime de sonegação de autos, previsto no art. 356 do Código Penal.A 

GESTORA deverá observar o disposto no art. 434 da 

CNGC/MT.Cumpra-se, com urgência.Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1113417 Nr: 16073-82.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOPES OLIVEIRA KAEFER

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

SEGURO 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:8.184-A

 Processo nº 16073-82.2016.811.0041

Código 1113417

Decisão

 Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

Maria Lopes Oliveira Kaefer em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

de Seguro s/a, objetivando indenização ao argumento de que sofreu 

acidente automobilístico que ocasionou sua invalidez.

Tentada conciliação por meio da Central de Mediação e Conciliação de 

Cuiabá, não houve proposta de acordo. Nessa tentativa a autora 

manifestou concordância com a perícia médica realizada no local, bem 

como seu laudo correspondente. (p.20)

Citada, a ré ofertou contestação com documentos às p.27/88, 

oportunidade em que arguiu a preliminar de falta de interesse de agir por 

ausência de pedido administrativo.

No mérito, sustenta ser indevida a referida indenização diante da 

inexistência de nexo causal e prova da suposta invalidez, e que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que este seja graduado de acordo 

com a invalidez determinada na tabela para apuração do quantum. 

Sustenta a necessidade da realização de prova pericial. Por fim, impugna 

o requerimento da correção monetária, juros moratórios e honorários 

advocatícios.

Intimado, o autor deixou de impugnar a contestação.

Intimados para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, 

(p.96), a ré pugna pela produção de prova pericial(p.96/97), a autora 
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pugna pela prova pericial e testemunhal (p.98.).

Intimada a ré quanto a possibilidade de utilização da perícia realizada 

perante a Central de Conciliação da Capital, esta não demonstrou 

interesse na utilização da mesma.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Nesta fase processual me compete proferir o despacho saneador.

-Da preliminar de ausência de interesse de agir.

A preliminar de ausência do interesse de agir, sob a alegação de que a 

autora não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório 

via administrativa não merece provimento.

 Conforme recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a simples apresentação de contestação arguindo matérias de 

mérito é documento hábil a comprovar a resistência da requerida em 

analisar o caso dos segurados.

Nesse sentido a jurisprudência:

 “D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 557 DO CPC – AÇÃO EXTINTA 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. (...) (Ap 88175/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016).

Isto posto, rejeito a preliminar de carência da ação por falta de interesse 

de agir.

As partes estão devidamente representadas e, inexistindo outras 

preliminares, declaro o feito saneado.

Fixo como ponto controvertido se a requerente, em decorrência do 

acidente de transito de 18/12/2014, adquiriu invalidez permanente. Para 

tanto, defiro a produção de prova pericial.

Nomeio como perito do Juízo o Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, com 

endereço profissional no Hospital Sotrauma, Rua Dom Aquino, nº 355, 

bairro centro, Telefone 3624-9211 e 9963-78478, nesta Capital, o qual 

deverá esclarecer se o autor está inválido permanentemente, de forma 

total ou parcial, devendo responder, ainda, aos quesitos formulados pelas 

partes.

Como a perícia foi requerida por ambas as partes, esta deverá ser rateada 

proporcionalmente entre elas. Contudo, sendo o autor beneficiário da 

justiça gratuita, a perícia deverá ser paga integralmente, pela ré, se a ação 

for julgada procedente. Porém, o Estado deverá paga-la, caso a ação seja 

julgada improcedente.

Intime-se a ré para depositar 50% dos honorários periciais.

A ré já apresentou seus quesitos à p.45. Assim, intime-se o autor para 

apresentar seus quesitos.

No mesmo prazo, devem as partes para indicar assistente técnico.

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo.

Cumpram-se as determinações acima.

 Após, solicite-se ao perito nomeado local e data para o início da perícia.

Cuiabá, 03 de Agosto de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 883177 Nr: 18655-26.2014.811.0041

 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: AIRTON SALES DE ASSIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAÍVA MUZZI 

- OAB:8337-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, Wambier, Yamasaki, Bevervanço e Lobo 

Advogados - OAB:2.049

 Vistos etc.

Mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Certifique se foi concedido efeito ativo ao recurso de agravo de 

instrumento noticiado à p. 170. Na hipótese negativa, intime-se o réu para 

comprovar o recolhimento dos honorários do perito, em cinco dias, sob 

pena de preclusão.

Diante do interesse do réu na composição (p. 171), designo o dia 

23/08/2018 às 14:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada no Gabinete da 5ª Vara Cível.

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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 

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

 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) CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, 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.: 1087191 Nr: 4818-30.2016.811.0041

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO TAXI BANDEIRANTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE DE OLIVEIRA - 

OAB:23.809/O

 Diante disso, determino que a GESTORA JUDICIAL lance certidão 

pormenorizada sobre a situação do processo, conforme dados extraídos 

do sistema APOLO e com fulcro no artigo 240, “caput” do CPP e consoante 

determinação do art. 434 da CNGC/MT, determino a expedição de mandado 

de Busca e Apreensão autos, sob pena de caracterização do crime de 

sonegação de autos, devendo o Sr. Oficial de Justiça apresentar relatório 

circunstanciado da diligência, no prazo de setenta e duas (72) horas, com 

estrita observância das formalidades contidas no artigo 245 do Código de 

Processo Penal, sob pena de responsabilidade criminal.Fica autorizado o 

arrombamento, se necessário, nos termos do art. 245, §§ 2º e 3° do 

CPP.Oficie-se à subseção da OAB, comunicando que o advogado ERICK 

HENRIQUE DIAS PRADO, embora intimada, não devolveu os autos, para o 

fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa, com 

cópias deste procedimento.Com o retorno do processo, a gestora 

judiciária deverá certificar que o advogado perdeu o direito de vista 

daqueles autos fora do Cartório.Na hipótese de não devolução, extraia-se 

cópia destes autos e as remeta ao representante do Ministério Público 

para oferecimento de denúncia contra o advogado pelo crime de 

sonegação de autos, previsto no art. 356 do Código Penal.A GESTORA 

deverá observar o disposto no art. 434 da CNGC/MT.Cumpra-se, com 

urgência.Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 719885 Nr: 15361-68.2011.811.0041
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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: CEDRO ARMAZENS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para se manifestar sobre as considerações do perito 

de p. 270/274, bem como o Estado de Mato Grosso, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 388732 Nr: 24417-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVETE DE SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a Carta Precatória devolvida, juntada às fls. 61/63, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 909335 Nr: 36379-43.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE AVELINO MONTEIRO NETO

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 36379-43.2014.811.0041

Código 909335

Decisão

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

Andre Avelino Monteiro Neto em face de Bradesco Seguros s/a, 

objetivando indenização ao argumento de que sofreu acidente 

automobilístico que ocasionou sua invalidez.

Citada, a ré ofertou contestação com documentos às p. 37/109, 

oportunidade em que arguiu a preliminar de carência da ação pela falta de 

interesse de agir e requereu a alteração do polo passivo, com sua 

exclusão e a inclusão da Seguradora Líder.

No mérito, sustenta ser indevida a referida indenização diante da 

inexistência de nexo causal e prova da suposta invalidez, defende a 

constitucionalidade da Medida Provisória n. 451/2008 convertida na Lei n. 

11.945/2009; e que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

este seja graduado de acordo com a invalidez determinada na tabela para 

apuração do quantum. Sustenta a necessidade da realização de prova 

pericial. Por fim, impugna o requerimento da correção monetária, juros 

moratórios e honorários advocatícios.

A autora apresentou impugnação (p. 112/118).

Tentada conciliação por meio da Central de Mediação e Conciliação de 

Cuiabá, esta restou infrutífera (p.121).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Nesta fase processual me compete proferir o despacho saneador.

-Da preliminar de alteração do polo passivo.

A ré requer a alteração do polo passivo, ou seja, excluindo ela e incluindo 

a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ao argumento de 

que é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

As alegações da ré não prosperam, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito. Não havendo que falar em responsabilidade 

exclusiva da Seguradora Líder.

Nessa linha de raciocínio o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

decidiu:

“52180483 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMARÍSSIMA DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR 

MORTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA. 

PRELIMINARES. EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. ILEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DA 

OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O 

ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DESCABIMENTO. NEXO 

CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM 

MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO 

DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA SENTENÇA. 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A 

PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em 

ilegitimidade passiva da seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 

6.194/74, ao dispor que, nos casos de seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, a 

indenização devida será paga por um consórcio constituído por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Uma vez que os 

autores/apelados comprovaram a condição de filhos da vítima, indiscutível 

a legitimidade ativa para a ação de cobrança que visa o recebimento de 

verba indenizatória do seguro DPVAT resultante de evento morte. O 

boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o 

nexo de causalidade entre o acidente e a morte do segurado. Restando 

comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual 

seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente (morte). Correta a 

decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do seguro 

obrigatório. DPVAT aos autores. O salário mínimo usado como parâmetro 

de fixação da verba deverá ser o vigente à época do sinistro, a qual 

deverá ser corrigida monetariamente desde a data da sentença. Diante o 

princípio recursal da non reformatio in pejus que veda na processualística 

brasileira, o agravamento da situação daquele que recorreu solitariamente. 

E acrescida de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora. 

(TJMT; APL 93075/2013; Capital; Segunda Câmara Cível; Relª Desª 

Marilsen Andrade Addário; Julg. 19/02/2014; DJMT 27/02/2014; Pág. 36)”.

Com estas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

-Da preliminar de ausência de interesse de agir.

A preliminar de ausência do interesse de agir, sob a alegação de que a 

autora não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório 

via administrativa não merece provimento.

 Conforme recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a simples apresentação de contestação arguindo matérias de 

mérito é documento hábil a comprovar a resistência da requerida em 

analisar o caso dos segurados.

Nesse sentido a jurisprudência:

 “D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 557 DO CPC – AÇÃO EXTINTA 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. (...) (Ap 88175/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016).

Isto posto, rejeito a preliminar de carência da ação por falta de interesse 

de agir.

As partes estão devidamente representadas e, inexistindo outras 

preliminares, declaro o feito saneado.

Fixo como ponto controvertido se o requerente, em decorrência do 

acidente de transito de 15/10/2012 adquiriu invalidez permanente. Para 

tanto, defiro a prova pericial requerida pela parte ré.

Nomeio como perito do Juízo o Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, com 
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endereço profissional no Hospital Sotrauma, Rua Dom Aquino, nº 355, 

bairro centro, Telefone 3624-9211 e 9963-78478, nesta Capital, o qual 

deverá esclarecer se o autor está inválido permanentemente, de forma 

total ou parcial, devendo responder, ainda, aos quesitos formulados pelas 

partes.

Quantos aos honorários periciais, levando em consideração a 

complexidade da perícia e o exímio trabalho executado pelos peritos 

nomeados por este juízo, arbitro os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais).

Como a perícia foi requerida pela ré, esta deverá suportar o ônus de sua 

realização.

Intime-se a ré para o depósito dos honorários periciais.

A ré já apresentou seus quesitos à p. 63. Assim, intime-se o autor para 

apresentar seus quesitos.

No mesmo prazo, devem as partes para indicar assistente técnico.

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo.

Cumpram-se as determinações acima.

 Após, solicite-se ao perito nomeado local e data para o início da perícia.

Cuiabá, 03 de Agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 795416 Nr: 1749-92.2013.811.0041

 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: MARIO EGUNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS VEICULOS LTDA- ME, ANTONIO 

CESAR ALVES DUARTE, FRANCISCO TOMAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO T. ALMEIDA DA 

SILVA - OAB:4677/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO 

LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte ré CAMPOS 

VEÍCULOS LTDA-ME às fls. 287/294 é tempestivo. Em assim sendo, nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para apresentar suas 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1036177 Nr: 39675-39.2015.811.0041

 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: ONDINA APARECIDA CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESA CONSULTORIA DE NEGÓCIOS LTDA, 

SAULO GOMES PENA, JOSEFA AMBROSIO MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT14264, 

MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 Certifico que, nos termos a legislação vigente e do Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

para comparecerem à audiência de Conciliação/Mediação, que se realizará 

na data de 05 de setembro de 2018, às 08h30min nas dependências da 

Central de Conciliação e Mediação de 1º Grau, Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1128500 Nr: 22395-21.2016.811.0041

 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: AFRANIO LOUREIRO BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB BRASIL SERVIÇOS LTDA-ME, FLAVIANY 

CRISTINA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL VIANA REGINATO - 

OAB:11662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO MARCELO DENING 

BANDEIRA - OAB:26.713-PR

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 376571 Nr: 12651-46.2009.811.0041

 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: MARCOS LÚCIO PICHININ, ADRIANA PICHININ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 

20927/O MT, Bruna Moschini Antunes Maciel - OAB:17388/MT, 

Carolina Elma Pereira Schuck - OAB:13195, FERNANDA BRANDAO 

CANÇADO - OAB:14488, GILMAR GONÇALVES ROSA - 

OAB:OABMT/18.662, JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - 

OAB:9607-MT, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - 

OAB:14.051/MT, JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - OAB:18636, 

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8857/MT, RODRIGO LEITE 

DA COSTA - OAB:20362/O, SAMIRA PEREIRA MARTINS - 

OAB:10.029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT, DIEGO CASTRO DE MELO - 

OAB:14.529/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT

 Certifico que, em cumprimento à determinação de fl. 1.097, procedo nova 

publicação da decisão de fl. 1.075, vez que constou patrono diverso ao 

atual da requerida.

Conforme determinação de fl. 1.097, procedo a republicação da Decisão 

de fl. 1.075.

"Vistos etc.O requerido opôs embargos de declaração às fls. 1.052/1.055 

contra a decisão de fls. 1.046/1.047, aduzindo, em síntese, haver 

cont rad ição  no  c i tado  comando jud ic ia l .É  o  suc in to 

relato.Decido.Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, 

obscuridade ou contradição no tocante a análise explicitada no comando 

judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os 

aspectos pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento 

exarado, consoante os elementos de convicção insertos na liça.Quanto à 

pretendida alteração do decisum embargado se revela despicienda, pois 

se trata de modificação possível apenas por via do recurso adequado.Isto 

posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.Prossiga-se no cumprimento do comando 

judicial embargado.Sem prejuízo, proceda-se a identificação do presente 

feito, nos moldes do item 2.3.21.1 da CNGC-MT e art. 1.048, I, do CPC, 

conforme postulado às fls. 1.064/1.065.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 922993 Nr: 45226-34.2014.811.0041

 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: CARLOS FERNANDO TELES DE OLIVEIRA GRACINDO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte requerente 

às fls. 137/148 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 requerida 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.: 923009 Nr: 45242-85.2014.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIVALDO ANTONIO BEATRIZ

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MELLI ARISI - 

OAB:21848/O, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT, LUCAS 

PINHEIRO CIRIACO - OAB:21.182-O

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para manifestar acerca do 

documento juntado às fls. 140/143, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 756557 Nr: 8671-86.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA DA COSTA SILVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700, ZOROASTRO C. TEIXEIRA - OAB:743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/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. 368/371, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1131116 Nr: 23443-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE DE LIMA DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para manifestar acerca do 

documento juntado às fls. 109/112, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1137161 Nr: 26155-75.2016.811.0041

 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: RONILDO EDMAR DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

Laudo Pericial de fls. 78/84, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1139673 Nr: 27231-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO AZEVEDO CATARINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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. 98/104, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1143894 Nr: 29104-72.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE DUARTE DE FARIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

OAB:12.903/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 117/130 é 

tempestivo.

 Sendo assim, nos termos do art. 482,VI, da CNGC, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte autora para apresentar as suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1156990 Nr: 34666-62.2016.811.0041

 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: FAGNER BUENO DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerida, 

às fls. 81/83, são tempestivos.

 Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para 

apresentar suas contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1167455 Nr: 38998-72.2016.811.0041

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 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. 109/116, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1167715 Nr: 39119-03.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA SETUBA CUNHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 
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este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

Laudo Pericial de fls. 106/112, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1049742 Nr: 46295-67.2015.811.0041

 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: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FLAVIO RIBEIRO BATISTA, L.V. 

CARDOSO TRANSPORTES ME

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência Devolvida, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1057812 Nr: 49953-02.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SIMÃO MARTINS

 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 da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para prestar 

esclarecimentos sobre a petição de fl. 72, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 868219 Nr: 8118-68.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte ré às fls. 

87/93 é tempestivo. Em assim sendo, Nos termos da legislação vigente e 

do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à 

parte autora para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 949139 Nr: 59781-56.2014.811.0041

 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: GILBERTO VIEIRA DE SANTANA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação às partes para manifestação sobre o Laudo Pericial, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 950284 Nr: 60708-22.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE MAURÍCIO DO NASCIMENTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP - FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:20133, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - OAB:24.923 DF, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte ré às fls. 

269/291 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e 

do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à 

parte autora para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1081395 Nr: 2252-11.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS GONÇALVES ARRUDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 73/78 é 

tempestivo.

 Sendo assim, nos termos do art. 482,VI, da CNGC, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte requerida. para apresentar as 

suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1093267 Nr: 7610-54.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK DA SILVA GOMES

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

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

 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. 70/76, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1116278 Nr: 17136-45.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

OAB:12.903/MT, 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. 109/119, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1023036 Nr: 33424-05.2015.811.0041

 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: JOSE JUNIOR ALVES REZENDE

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

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

OAB: 16.113-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 147/152, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 844869 Nr: 48656-28.2013.811.0041

 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: EDI CLEBER RODRIGUES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE SANTOS BELINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ A. GASPARELO JUNIOR - 

OAB:7.191/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 manifestar sobre a 

correspondência devolvida, juntada às fls. 53/54, no prazo de 15 

(quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 161877 Nr: 10409-32.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VASONORTE TRANSPORTADORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO 

S/CLTDA, CONSÓRCIO NACIONAL VOLVO PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO KIRZNER DORFMAN - 

OAB:4.940-B/MT, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração juntados às fls. 691/701 foram 

protocolados tempestivamente.

Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte requerida, para 

apresentar suas contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 114352 Nr: 4214-26.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATAVENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624, ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:OAB/11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para manifestar-se sobre 

a petição de fls. 635/648, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 817298 Nr: 23724-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO PAVINI DOURADO

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

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4.754/MT, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532-B/MT

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

OAB/MT

 Certifico que, nesta data, atualizei o cadastro dos patronos da parte ré, 

cf. petição de fl. 501. Assim, procedo a republicação do despacho de fl. 

524."(..) Com efeito, 02/03/2017 foi deferido o processamento da 

recuperação judicial, em 30/11/2017 foi aprovado Plano de Recuperação, 

sendo homologado em 06/12/2017.Ocorre que a sentença objeto de 

cumprimento de sentença foi prolatada em 29/03/2017, ou seja, após o 

deferimento do processamento da recuperação judicial, o que caracteriza 

o crédito do exequente como extraconcursal.Dito isto, temos que o crédito 

extraconcursal, como o do exequente, deve ter o seu curso normal, pois 

foi originado após o deferimento da recuperação, conforme definição do 

art. 67 da Lei 11.101/2005:“Art. 67. Os créditos decorrentes de 

obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, 

inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou 

serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em 

caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem 

estabelecida no art. 83 desta Lei.”Com essas considerações, INDEFIRO o 

pedido de extinção do cumprimento de sentença.Por fim, como a 

executada foi intimada para pagamento e não cumpriu a obrigação, incide 

sobre o crédito a multa de 10%, bem como honorários advocatícios de 

10%, de acordo com a regra do art. 523 do CPC.Intime-se o exequente 

para apresentar o cálculo atualizado do seu crédito, com os acréscimos 

acima determinados, em cinco dias.Após, oficie-se ao Juízo da 

Recuperação e ao Administrador Judicial com desta decisão, da sentença, 

certidão de trânsito em julgado e cálculo atualizado para as medidas 

pertinentes, inclusive constrição.Expedido o oficio, o processo deverá 

ficar suspenso até o depósito judicial do valor devido, devendo a 

secretaria lançar o código de suspensão no sistema Apolo.(...)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 823135 Nr: 29254-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A, EDILSON 

GUERMANDI DE QUEIROZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - 

OAB:15462/MT, FERNANDO MARCIO MARQUES DE SALES - 

OAB:OAB/MS 17167, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação , no prazo de 15 (quinze) dias , sobre o cálculo 

apresentado pelo Contador.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 925333 Nr: 46702-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICK ANDRE DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar acerca 

do documento juntado às fls. 190/193, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 947070 Nr: 58610-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER LINS DA SILVA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 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 artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 89/95, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 778390 Nr: 31793-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA PEREIRA DE SOUSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, EMÍLIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA - 

OAB:13287-E / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341

 Certifico que, passo a impulsionar o presente feito para proceder: A 

intimação da parte requerida/apelado para contrarrazoar o recurso de 

apelação apresentado pelo requerente, no prazo comum de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 898082 Nr: 28372-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DA SILVA GONÇALVES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte requerente 

às fls. 112/120 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 requerida 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.: 391887 Nr: 27221-37.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEALMO ALFREDO ADAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES 

RURAIS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEALMO ALFREDO ADAM - 

OAB:6905/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte autora para que manifeste-se 

acerca do ofício do Banco do Brasil juntado às fls.125, no prazo de 05 

(cinc0)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1126538 Nr: 21513-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIC INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA - ME, 

EDSON OLIVEIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Correa Sobrinho - 

OAB:22.029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte autora para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05(cinco) dis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 831087 Nr: 36775-54.2013.811.0041

 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: SEGURA GARANTIA DE CREDITOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DA SILVA COSTA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PAVANELLI 

CAPOLETTI - OAB:267.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de busca de endereço via Bacenjud. Segue o resultado.

Ciência à autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 896000 Nr: 27023-24.2014.811.0041

 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: CLEONI ELISABETE TREVISAN BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL – CASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDRAURRE - OAB:12.750

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerida às 

fls.223/224 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte embargada/autora, para apresentar suas contrarrazões 

aos Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 576274 Nr: 8329-18.1988.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 BRASILEIRO DE DESCONTO S/A 

FINANCIAMENTO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER, DIMAS GARDIN 

RUBERT, ISOLDA SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EUGENIO LASCH, 

para devolução dos autos nº 8329-18.1988.811.0041, Protocolo 576274, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 577088 Nr: 8205-35.1988.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ADUBO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERCEU SELVINO SCHAEDLER, Euclair João 

Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EUGENIO LASCH, 

para devolução dos autos nº 8205-35.1988.811.0041, Protocolo 577088, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1235642 Nr: 16750-78.2017.811.0041

 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: JGNB, DANIELA NODARI BORGES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO VARGAS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI - 

OAB:16299, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

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

OAB:12.770

 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 24 (vinte e quatro) horas.

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.: 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

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte autora às 

fls.248/254 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação para os embargados/requeridos apresentarem suas 

contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 964823 Nr: 6872-03.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO, MAURO 

JUNIOR DEFENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALDEIRA E AMORIM FERREIRA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:OAB/MT 

9.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14.234 / MT, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:16096-O/MT, 

VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 Posto isto e, nos termos do artigo 487, incisos I e III, a, do Código de 

Processo Civil/2015, JULGO PROCEDENTES estes embargos à execução 

opostos pela COOALESTE – Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais 

da Região Sul de Mato Grosso contra CALDEIRA E AMORIM FERREIRA 

LTDA para extinguir a execução 898-53.2013.811.0041, código 

794583.Translade-se cópia desta sentença para os autos de execução n. 

n. 898-53.2013.811.0041, código 794583.Condeno a embargada nas 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa – art. 85, § 2º do CPC/2015.Após o 

transito em julgado, arquive-se.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 822121 Nr: 28304-49.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SEVERINO DOS SANTOS

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

LTDA., CONSÓRCIO DOS CONCESSIONÁRIOS VOLKSWAGEN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWA SAKI - OAB:15.729

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 159/182 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 

requerida, para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 794583 Nr: 898-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALDEIRA E AMORIM FERREIRA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:OAB/MT 

9.645

 Vistos etc.

Nesta data julguei procedente os embargos a execução opostos pela 

executada COOALESTE, extiguindo este feito (sentença anexa).

A par disso, como o titulo que embasa esta execução não possui os 

requisitos de exequibiidade, indefiro o pedido de penhora e determino o 

arquivamente deste processo, de acordo com a sentença proferida nos 

embargos.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 926659 Nr: 47482-47.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFA, DEVAIR DA SILVA ALVES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerida às 

fls.115/121 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora, apresentar suas contrarrazões aos Embargos 

opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 433526 Nr: 12930-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS CARLOS ALVES MADUREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIÁRIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENE MAIA TIMO - OAB:22017/GO, 

Patricia de Oliveira Gonçalves - OAB:14.645/MT

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

EMBOAVA - OAB:12.300/MT

 Vistos.

Defiro parcialmente o pedido de p. 159/160, eis que as informações da 

Junta Comercial podem ser obtidas pela parte exequente 

administrativamente.

Defiro a busca de bens via Infojud. Seguem as informações solicitadas, 

que deverão ficar em pasta própria, à disposição da parte exequente, em 

razão do sigilo.

Atualizem-se os dados do patrono do exequente.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 817193 Nr: 23632-95.2013.811.0041

 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: REHDC, BRUNA THALITA DA SILVA BRITO, RÔMULO 

HERANI DO CARMO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:11183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 222, impulsiono o feito 

com a finalidade de intimar a parte ré para recolher o valor dos honorários 

periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 911428 Nr: 37794-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT, MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a Carta Precatória expedida, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo 

comprovar sua distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 437389 Nr: 15363-72.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALBINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 175/177, no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 882565 Nr: 18319-22.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN APARECIDO DA SILVA

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 119/124, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 385979 Nr: 21743-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MF-ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONI RIDRIGUES & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12503/MT

 Nos termos da legislação vigente, certifico que o mandado de citação foi 

enviado à Central de Mandados. Considerando a informação de que o 

autor fornecerá os meios necessários ao cumprimento do ato, esclareço 

que caberá ao autor acompanhar a distribuição do mandado e contatar o 

oficial de justiça fornecendo o necessário para cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1276161 Nr: 473-50.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEAUDO TECNOLOGIA MEDICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALIMAGEM SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS POR 

IMAGEM EIRELI, PAULO SERGIO SOL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIANO FERREIRA 

- OAB:160-B/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, 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 .

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016553-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT0017575A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016553-72.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de desconstituição de dívida c/c indenização por 

danos morais e liminar em tutela provisória de urgência proposta por 

Alexandre Garcia de Castro contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A, ambas qualificadas nos autos. Narra a inicial que o autor é 

responsável pela Unidade Consumidora n.º 6/337483-2, e no ano de 2017 

recebeu fatura referente a recuperação de consumo no valor de 

R$726,63. Afirma que por discordar da cobrança imposta promoveu 

reclamação administrativa perante ré, sendo que a mesma justificou que a 

cobrança é devida, uma vez que foi constatado irregularidade na unidade 

consumidora da autora. Assim, protocolou reclamação junto ao PROCON, 

no entanto, a dívida permaneceu, bem como a negativação em seu nome. 

Alega que a cobrança é ilegal e abusiva, uma vez que não deu causa à 

irregularidade apontada, sendo que sequer restou comprovada tal 

irregularidade pela via administrativa e a inspeção foi realizada de forma 

unilateral. Postula a concessão da tutela provisória de urgência 

antecipada, para o fim de suspender a cobrança no valor de R$726,63, 

determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

da Unidade Consumidora n.º 6/337483-2, bem como para que promova a 

exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa 

pecuniária. No mérito, requer a declaração de inexigibilidade da dívida 

referente à fatura e a condenação da ré ao pagamento de indenização por 

danos morais. 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$726,63, 
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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 do valor 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.” Quanto ao pedido de exclusão 

do nome da autora dos órgãos de restrição creditícia, o perigo de dano é 

evidente, haja vista que a negativação do nome das pessoas de forma 

indevida geram abalo financeiro, prejudicando as relações comerciais e 

imagem. Ademais, conforme se verifica do documento constante no ID. 

13660064 (reclamação administrativa), foi dado à ré o prazo de 10 (dez) 

dias para promover a exclusão do nome do autor do SPC/SERASA, o que 

foi ignorado. Registro que a medida é reversível a qualquer tempo. 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$726,63) bem como que a ré se abstenha de 

suspender ou reestabeleça, conforme o caso, o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora n.º 6/337483-2, bem como que promova 

a exclusão do nome do autor nos órgãos de restrição creditícia. 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 04/09/2018 às 10:30 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do NCPC. 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 NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de junho de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 30447 Nr: 164-93.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA MARIA AFONSO ABREU, LAURO 

AFONSO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adauto juarez carneiro neto 

- OAB:12548-e, ELDER COSTA JACARANDÁ - OAB:12597/MT, 

ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Vistos etc.

Com o decurso do prazo recursal, defiro a expedição de alvará judicial em 

favor da parte Exequente para liberação do valor penhorado à fl. 168, 

conforme requerido à fl. 175.

 Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora.

Após, intime-se a parte Exequente para que manifeste, no prazo legal.

Sendo positiva a penhora de veículos, intime-se a parte executada.

 Defiro, ainda, a busca de informações via sistema INFOJUD. Assim, 

proceda-se à busca das declarações de imposto de renda do executado 

junto à Receita Federal dos últimos 03 (três) anos, devendo tais 

documentos permanecer em pasta sigilosa nesta Secretaria.

Após, intime-se a Exequente para que manifeste, no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1075501 Nr: 57739-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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, WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - 

OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Retifique-se o Tipo de Ação junto à autuação e capa dos autos, devendo 

constar como Cumprimento de Sentença.

Defiro a busca de endereço da Executada via sistema Bacenjud e sistema 

Infojud, conforme pretendido (fl. 114/115), cujos extratos seguem anexos 

à presente.

Das informações, manifeste a Exequente no prazo legal.

Por outro lado, indefiro a busca de endereço da Executada via sistema 

Renajud, pois o referido sistema não possui tal função.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 374213 Nr: 10656-95.2009.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA BENEDITA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDO APARECIDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Vinha Bittar - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCILENE APARECIDA DA 

SILVA E COELHO SOUSA - OAB:3686/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Restando frutífero o bloqueio de valores, transfira-se de imediato para a 

Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes.

 Independente do resultado acima, defiro a busca de bens via sistema 

Renajud, cujo extrato servirá como termo de penhora.

Restando frutífera a penhora, intime a parte Executada.

Das informações, intime-se o Exequente.

Inexistindo manifestação do exequente, o intime pessoalmente para que 

promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 376958 Nr: 12846-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARTINS LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 
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OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Restando frutífero o bloqueio de valores, transfira-se de imediato para a 

Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes.

 Independente do resultado acima, defiro a busca de bens via sistema 

Renajud, cujo extrato servirá como termo de penhora.

Restando frutífera a penhora, intime a parte Executada.

Das informações, intime-se o Exequente.

Inexistindo manifestação do exequente, o intime pessoalmente para que 

promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 351204 Nr: 21852-96.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. S. R. M. PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÃO DE 

MARCAS E INVESTIMENTOS LTDA, FERREIRA E DE CAIRES ADVOGADOS 

E CONSULTORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABSOLUTA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora.

Defiro a busca das declarações de imposto de renda da parte Executada 

junto à receita federal, conforme requerido em fls. 86/87, que será 

realizada via sistema Infojud. Diante da natureza sigilosa dos documentos, 

determino sejam arquivados em pasta específica nesta Secretaria.

 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Sendo positiva a penhora de bens, intime-se a parte Executada para 

ciência e, querendo, impugnar a penhora.

 Com base no artigo 782, §3º, c/c artigo 782, §5º, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a inclusão do nome da Executada junto ao rol dos 

órgãos de inadimplentes, conforme requerido no item “ II ” da petição de 

fls. 86/87, que será realizado via sistema Serasajud. O extrato segue 

anexo à presente.

Em caso de pagamento da obrigação, determino que a Exequente informe 

este Juízo imediatamente, para cancelamento da inscrição (artigo 782, §4º, 

do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 275759 Nr: 10207-74.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CRIVILATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIAN CARLO LEÃO PREZA - 

OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - 

OAB:8370-MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 336562 Nr: 7454-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA MARIA FITTIPALDI FREIRE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO TICIANEL, JEVERSON TICIANEL, 

WORKER PLANEJAMENTO NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA, SOLIANE 

GIACOBBO TONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGENON COELHO FERREIRA - 

OAB:11787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de justiça gratuita à parte Exequente, conforme artigo 98 

do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Restando frutífero o bloqueio de valores, transfira-se de imediato para a 

Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes.

 Independente do resultado acima, defiro a busca de bens via sistema 

Renajud, cujo extrato servirá como termo de penhora.

Com base no artigo 782, §3º, c/c artigo 782, §5º, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a inclusão do nome do Executado junto ao rol dos 

órgãos de inadimplentes, conforme requerido em petição de fls. 202/204, 

que será realizado via sistema Serasajud. O extrato segue anexo à 

presente.

Em caso de pagamento da obrigação, determino que a Exequente informe 

este Juízo imediatamente, para cancelamento da inscrição (artigo 782, §4º, 

do Código de Processo Civil).

 Ademais, defiro o pedido de intimação dos Executados via edital para 

cumprirem a obrigação no prazo legal, ou querendo, apresentarem 

impugnação.

 Restando frutífera a penhora, intime a parte Executada.

Das informações, intime-se o Exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 755524 Nr: 7558-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALINA DE CASTRO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO HENRIQUE VIEIRA

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

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 734852 Nr: 31172-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOBELLO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAVIMENTI MATERIAIS PRA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANO MARTORANO 

MENEGOTTO - OAB:15.773-SC, ROBERTA ONISHI - OAB:26.891 PR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca das declarações de imposto de renda da parte Executada 

junto à receita federal, conforme requerido em fl. 125, que será realizada 

via sistema Infojud. Diante da natureza sigilosa dos documentos, determino 

sejam arquivados em pasta específica nesta Secretaria.

 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 388063 Nr: 23729-37.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA E AMORIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETA SINDICATO DAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTES PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

- OAB:15.356/MT, HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6474, JOÃO 

VICENTE M. SCARAVELLI - OAB:3.933/MT, KÁTIA SABRINA S. 

GUIMARÃES - OAB:15.620

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido em 

fl. 347 e reiterado às fls. 349/350, nos termos dos artigos 835, inciso I e 

854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 403643 Nr: 35669-96.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI MARCIO MORAES FERREIRA

 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

 Vistos etc.

Intime-se a parte Requerente para no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca do cumprimento voluntário da sentença de fls. 361/364.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 336768 Nr: 7667-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETÍFICA SOMOTOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOVAR TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Vistos etc.

Homologo a desistência da penhora efetivada às fls. 113/118, conforme 

requerido no item “I” da petição de fls. 144/145.

Indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da 

executada, conforme requerido no item “V” da petição supracitada, em 

razão da inobservância do procedimento previsto no artigo 133 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido no 

item “II” da supracitada petição, nos termos dos artigos 835, inciso I e 854, 

ambos do Código de Processo Civil.

Restando frutífero o bloqueio de valores, transfira-se de imediato para a 

Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes.

 Independente do resultado acima, defiro a busca de bens via sistema 

Renajud (item “III” da petição de fls. 144/145), cujo extrato servirá como 

termo de penhora.

Restando frutífera a penhora, intime-se a parte Executada.

Das informações, intime-se o Exequente.

Por ora, em observância à ordem preferencial indicada no artigo 835 do 

Código de Processo Civil, indefiro o pedido de penhora sobre o 

faturamento da empresa Executada (item “IV” da petição de fls. 144/145).

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1155787 Nr: 34242-20.2016.811.0041

 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: CREUSA MARIA SANTANA, ALEX JUNIOR SANTANA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

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

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

 Vistos etc.

Oficie-se a Caixa Econômica Federal para que manifeste interesse ou não 

na lide, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de averiguar a competência 

deste Juízo para apreciar e julgar a presente demanda.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem 

as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do 

julgamento antecipado da lide.

 No mesmo prazo acima mencionado, as partes deverão apontar as 

questões de fato e de direito que entenderem pertinentes ao julgamento da 

lide.

Na oportunidade as partes poderão manifestar interesse na realização de 

audiência conciliatória.

Com o decurso de prazo para as partes e resposta do ofício, venham os 

autos conclusos para saneamento.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1057830 Nr: 49963-46.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 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: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725/MT

 Fixo como ponto controvertido da presente lide a existência ou não de 

cobrança abusiva nas faturas de água referentes aos meses de agosto e 

setembro de 2015, relativas ao imóvel registrado sob a matrícula n. 

484428-9. Para solução da controvérsia, entendo que a produção de 

prova pericial no hidrômetro da unidade consumidora registrado sob a 

matrícula n. 484428-9 faz-se necessária, como pretendido pela 

concessionária Requerida.Para realização da prova pericial, nomeio como 

perito judicial a empresa Real Brasil Consultoria Ltda, na pessoa de seu 

responsável técnico, com endereço comercial na Av. Rubens de 

Mendonça n. 1856, sala 408, bosque da saúde, CEP n. 78.050.000, 

Cuiabá-MT.Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia. O pagamento dos honorários 

periciais será realizado em 50% (cinquenta por cento) no início dos 
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trabalhos e o restante ao final, depois de prestados os esclarecimentos, 

se existirem (art. 465, §4º, do Código de Processo Civil). Intimem-se as 

partes para, querendo, indiquem assistentes técnicos e apresentem os 

quesitos (art. 465, §1º, incisos II e III, do CPC).Intime-se o perito acima 

nomeado para que no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a 

concordância da nomeação e, por consequência, caso positivo, apresente 

a proposta de honorários.Com a indicação dos honorários, intimem-se as 

partes para ciência e havendo concordância pela Requerida, que efetue o 

pagamento integral dos honorários periciais (art. 95 do Código de 

Processo Civil), no prazo de 15 (quinze) dias.Com o pagamento, intime-se 

o perito judicial para designar dia e hora para início dos trabalhos periciais, 

expedindo na oportunidade alvará para liberação de 50% (cinquenta por 

cento) dos honorários.Da designação, intimem-se as partes e assistentes 

técnicos.Do laudo, às partes.Ressalta-se que o pedido de produção de 

prova testemunhal será apreciado após a realização da 

perícia.Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 276880 Nr: 4868-71.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA SANCHES, MARIA CRISTINA 

DA COSTA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSILAYNE FIGUEIREDO 

CAMPOS - OAB:6540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Postergo a apreciação dos pedidos de busca de bens em nome do 

executado Paulo da Silva Sanches (itens “a”, “b” e “d” da petição de fls. 

92/93), pois entendo que para tanto faz-se necessário a completa 

angularização processual, com a citação do referido devedor.

Assim, visando a localização do executado Paulo, defiro a expedição de 

ofício às empresas de telefonia para que informem a existência, em seus 

bancos de dados, do endereço dele, conforme pretendido no item “c” da 

petição de fls. 92/93.

Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1049840 Nr: 46359-77.2015.811.0041

 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: CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA, AULIK INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO FREIRE - 

OAB:56.543/MG, Guilherme Teubl Ferreira - OAB:211481- SP, Márcio 

Irineu da Silva - OAB:306.306-SP

 Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, bem 

como, inexistindo preliminar ou prejudicial de mérito a ser analisada, dou o 

feito por saneado.Fixo como ponto controvertido da presente lide a 

ocorrência ou não de culpa exclusiva do consumidor pela quebra do 

produto adquirido, o que afastaria a responsabilidade de indenização 

pelas Requeridas.O ônus da prova incumbe às Requeridas (art. 373, 

inciso II, Código de Processo Civil, aliado ao contido na decisão de fls. 

22/23).Determino que as Requeridas especifiquem e justifiquem se 

pretendem produzir alguma prova para solução da controvérsia, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Após, conclusos para análise das provas pretendidas 

ou julgamento antecipado da lide.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1134511 Nr: 24882-61.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMS, ANDRÉ LUIZ SOARDIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S/A - LATAM AIRLINES 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065/MT, MAIRA COLETA DE SOUZA REIS - 

OAB:14854/MT

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

OAB/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da inicial 

da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por M. M. S., 

representado por Andre Luiz Soardis, em face de Tam Linhas Aéreas 

S.A.Sem custas, ante a assistência judiciária gratuita.Sem honorários, em 

razão da ausência de manifestação da parte contrária.Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1138858 Nr: 26970-72.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJSD, ZERIAN SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES

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

ROSA - OAB:11.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/O, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 Vistos etc.

Observa-se que a parte requerente é o menor F. J. S. D., que está 

representado nos autos por sua genitora Zerian Souza Alves, todavia o 

instrumento procuratório (fl. 14) foi outorgado pela representante em nome 

próprio.

Em assim sendo, a fim de se evitar futuras alegações de nulidade e por se 

tratar de vício sanável, intime-se a parte Requerente para sanar o vício 

acima apontado, juntando aos autos a procuração correta, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção da ação.

Não sendo sanado o vício, venham os autos conclusos.

Sanado o vício, determino que o presente feito seja remetido ao Ministério 

Público Estadual para manifestação, nos termos do artigo 178, inciso II, do 

Código de Processo Civil, pois a lide envolve interesse de incapaz.

Após, conclusos para sentença, conforme pretendido pelas partes (fls. 

153/155).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1172801 Nr: 41206-29.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE PAULA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMATEM-SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMERI MITSUE OKAZAKI 

TAKEZARA - OAB:7276-B/MT

 Vistos etc.

Observa-se que o contrato em questão fora firmado entre a Requerida e o 

terceiro, Elizeu Pereira da Silva, pelo que, nos termos do art. 114 do 

Código de Processo Civil, faça-se necessário a composição do mesmo no 

polo passivo da presente lido como litisconsórcio passivo necessário.

Nesta oportunidade, como forma de dar celeridade ao presente feito, 

procedo a pesquisa no banco de dados da Receita Federal do endereço 

de Elizeu Pereira da Silva, servido o anexo como parte da decisão.

Determino a Secretaria proceda a expedição do mandado de citação do 

litisconsórcio acima indicado, para que no prazo de 15 dias, com as 

advertências do art. 250 do Código de Processo Civil.

Caso não seja possível realizar a citação do litisconsórcio, manifeste a 

parte autora no prazo de 15 dias.

Cumpram-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo
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 Cod. Proc.: 135610 Nr: 20486-95.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDER JONNATHAN LUIZ DE 

CARVALHO, MARILENE LUIZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SANCHES BERTAZO - 

OAB:18926-A

 Vistos etc.

Considerando a juntada de substabelecimento sem reservas pela 

Exequente (fls. 145/151), intime-se a referida parte na pessoa de seu 

novo patrono para que se manifeste acerca da petição de fls. 140/142, no 

prazo legal.

Inexistindo manifestação, intime-se a Exequente pessoalmente para dar 

andamento no feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1090204 Nr: 6203-13.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDSF, LOUISE CAROLINE SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AEREAS INTELIGENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCNEIDER - OAB:8117-0

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial da 

Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por B. da S. F., 

representada por Louise Caroline Silva Alves, em face de VRG Linhas 

Aéreas S/A, para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais na importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), com incidência de juros legais a partir da citação e correção 

monetária (índice INPC) a partir do arbitramento; 2) Condenar a Requerida 

ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios os 

quais arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do 

artigo 85, 8º c/c §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1129520 Nr: 22821-33.2016.811.0041

 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: VMDF, ANA PAULA OLIVEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:OAB/MT 8117

 Vistos etc.

Envolvendo a lide interesse de incapaz, nos termos do artigo 178, inciso II, 

do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Ministério Público 

Estadual para manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, conclusos para sentença, conforme pretendido pelas partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1104675 Nr: 12423-27.2016.811.0041

 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: LS, LUANA SOUSA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT

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

OAB/MT

 Vistos etc.

Sendo as partes legítimas, estando devidamente representadas e 

inexistindo preliminar ou prejudicial a ser apreciada, dou o feito por 

saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal pleiteada pela Requerente, assim 

como o depoimento pessoal do representante legal da Requerida.

Para tanto, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o 

dia 20 de março de 2019, às 15:30 horas.

Intime-se o representante legal da Requerida pessoalmente para 

comparecimento ao ato, sob pena de confissão.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código.

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 788953 Nr: 42949-16.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLIANZ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DA COSTA SILVA, JOSE ANTONIO 

AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON CARLOS VIEIRA - 

OAB:99455/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARILTON FAUSTINO DE 

AQUINO - OAB:OAB/MT 4589-B

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente 

Ação de Indenizatória ajuizada por Allianz Seguros S/A em face de 

Charles da Costa Aquino e José Antonio Aquino.Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários 

advocatícios em favor do advogado do requerido José Antonio Antonio, 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 915890 Nr: 40755-72.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. V. PORTELA VEÍCULOS - ME, WAGNER 

VASCONCELOS PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON FRANCISCO SILVEIRA DANTAS, 

JOAO BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Luiz Arruda do Carmo 

- OAB:10546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LEANDRO 

FIGUEIRÓ - OAB:14035

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente 

Ação ajuizada por W. V. Portela Veículos – ME em face de Jefferson 

Francisco Silveira Dantas e João Batista de Souza.Condeno a Requerente 

ao pagamento das custas processuais remanescentes.Sem honorários, 

em razão da ausência de manifestação da parte contrária.Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1065987 Nr: 53641-69.2015.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ALVES DOS REIS, DINALVA HELENA DE 

LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EVANDRO DE SIQUEIRA, ILONI 

FOCHESATTO, TREZE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

PATRICIA LARA REIS, WILSON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA SCALABRIN 

CAMELLO LOPES - OAB:11678, VALKIRYA CAMELLO LOPES - 

OAB:15157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:8.617/MT, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT

 Vistos etc.

Conforme entendimento da Jurisprudência, “Para que haja comparecimento 

espontâneo, é necessário que haja nos autos procurador devidamente 

constituído nos autos da ação em exame, com poderes específicos para 

receber citação” (TJ-MG - AC: 10525120041898001 MG, Relator: 

Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 09/10/2014, Câmaras Cíveis / 11ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2014).

Portanto, não há que se falar em comparecimento espontâneo e, por 

consequência, citação válida da requerida Trese Construtora e 

Incorporadora LTDA, em virtude da juntada da petição de fl. 174.

Dessa forma, determino seja expedido mandado para citação da referida 

Ré para, querendo, contestar a ação no prazo legal, observando o 

endereço informado em fl. 166.

Decorrido o prazo para a Requerida contestar a ação, remetam-se os 

autos ao Ministério Público Estadual para manifestação, conforme 

requerido em fl. 113, pois as Fazendas Públicas já foram devidamente 

cientificadas da demanda (fls. 114, 120 e 135).

Certifique-se o decurso de prazo para os confinantes (fls. 111/112) e 

réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados (fls. 

104/105) se manifestarem.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1083056 Nr: 2990-96.2016.811.0041

 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: FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 55/59, anote junto à autuação 

e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada pessoalmente para que efetue o pagamento 

da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora de quantos 

bens forem necessários para cumprimento da obrigação.

No mesmo prazo acima fixado, determino que a Requerida comprove o 

pagamento dos honorários periciais, conforme decisão de fl. 37.

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1012985 Nr: 28826-08.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO FRANCISCO JUNIOR - 

OAB:106054/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARIANA ZACARKIM 

BARÃO - OAB:14955/MT, FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - 

OAB:10624/O, ROGÉRIO BARÃO - OAB:OAB/MT 8313

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação ajuizada por Docol 

Metais Sanitários LTDA em face de Aurora Construções Incorporações e 

Serviços LTDA, sem resolução do mérito.Condeno a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1049287 Nr: 46071-32.2015.811.0041

 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: PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

348 SPE LTDA

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

OAB:7360-B/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT

 Vistos etc.

Considerando que a impugnação à contestação acostada às fls. 260/270 

é intempestiva, determino o desentranhamento dos autos do referido 

petitório.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem 

as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do 

julgamento antecipado da lide.

 No mesmo prazo acima mencionado, as partes deverão apontar as 

questões de fato e de direito que entenderem pertinentes ao julgamento da 

lide.

Na oportunidade as partes poderão manifestar interesse na realização de 

audiência conciliatória.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos para apreciação das provas pretendidas ou se for o 

caso, para o julgamento antecipado da lide.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1146571 Nr: 30246-14.2016.811.0041

 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: AFER INDUSTRIAL LTDA, AMAZON CONSTRUTORA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZON CONSTRUTORA LTDA, AFER 

INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:146738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA SILVA FERREIRA - 

OAB:19770, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT, MAYANA 

PEREIRA SOARES - OAB:17.092/MT

 Vistos etc.

Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo 

às análises necessárias.

Embora o argumentado na contestação, verifico que a inicial não possui 

vícios, capaz de acarretar na extinção do feito, sem resolução do mérito.

Isso porque, ao contrário do alegado na defesa, a Requerente/Reconvinda 

apresentou a memória de cálculo da dívida (fl. 05).

Ademais, a pretensão da autora é perfeitamente compreensível e 

específica, de modo que, não se fala em inépcia da inicial, por não restar 

caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do §1º, do 

artigo 330, do Código de Processo Civil.

 Desta forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial.

Sendo as partes legítimas, estando devidamente representadas e 

inexistindo preliminar ou prejudicial a ser apreciada, dou o feito por 

saneado.

Fixo como ponto controvertido da presente lide a comprovação, pela 

Requerida/Reconvinte, do pagamento parcial da obrigação objeto da 

demanda. Saliento que é ponto incontroverso nos autos a relação jurídica 
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existente entre as partes, uma vez que a Requerida/Reconvinte se limitou 

a impugnar o saldo da obrigação.

Para solução da controvérsia, defiro a produção de prova testemunhal 

pleiteada pelas partes, assim como o depoimento pessoal do 

representante legal da Requerente.

Para tanto, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o 

dia 21 de março de 2019, às 15:30 horas.

Intime-se a Requerida pessoalmente para comparecimento ao ato, sob 

pena de confissão.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código.

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1270741 Nr: 27919-62.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DE CARVALHO REZENDE, 

SEBASTIANA FELIX RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORINA DE CARVALHO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a citação da Requerida junto ao endereço informado no item “1” da 

petição de fls. 18/22, servindo a presente decisão como mandado.

Para tanto, determino que a parte Requerente comprove o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

As demais questões suscitadas no supracitado petitório (itens “2” a “5”) 

deverão ser dirimidas pelo Juízo deprecante, pois não se referem à 

finalidade da presente deprecata.

No mais, cumpra-se conforme a decisão de fl. 10.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1091668 Nr: 6883-95.2016.811.0041

 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: LOCAMILLE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA 

LTDA, RAQUEL MARTINS MENEGOL, BRUNA MARTENS MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, VALÉRIA CASTILHO MINHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270/MT, MARCOS ROGERIO SCHMIDT - OAB:4.032, MURILO 

CASTRO DE MELO - OAB:11.449/MT

 Vistos etc.

Em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, 

no processo de n. 1036259-75.2017.8.11.0041, que deferiu a 

recuperação judicial da empresa Requerida, bem como, levando-se em 

consideração que a presente demanda versa sobre quantia líquida, 

determino a suspensão do presente feito pelo prazo de 06 (seis) meses.

Independente disso, determino que as requeridas Raquel Martens Menegol 

e Bruna Martens Menegol regularizem sua representação processual, 

juntando aos autos os competentes instrumentos procuratórios, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo da suspensão, certifique o necessário e façam os 

autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1036266 Nr: 39729-05.2015.811.0041

 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: MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCEIRA ITAU CBD S/A CREDITO 

FINANCEIRO E INVESTIMENTO, PONTO FRIO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILOMAR HILLER - OAB:10.768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES ajuizou a presente Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais em face da FINANCEIRA ITAÚ 

CBD S/A CRÉDITO FINANCEIRO E INVESTIMENTO e PONTO FRIO S/A, 

todos qualificados e representados nos autos.

A requerente relata que possuía um cartão de crédito expedido pela 

segunda Requerida e que, em razão de ter ficado presa por 

aproximadamente 3 dias (10/11/2014 a 13/11/2014), sua casa ficou 

fechada e após sair da prisão, deu falta do seu cartão de crédito com chip 

e a senha, por isso, no dia 17/11/2014 entrou em contato com a central de 

atendimento do cartão para realizar o seu cancelamento.

No entanto, ao receber a fatura do cartão com vencimento no dia 

15/12/2014, notou que foram realizadas várias compras justamente no 

período que ela se encontrava recolhida na prisão, por isso no dia 

05/01/2015 registrou boletim de ocorrência relatando o fato.

Ao final pleiteou a concessão da justiça gratuita, assim como pela 

condenação das Requeridas em danos morais e materiais, perfazendo o 

total de R$ 59.319,33 (cinquenta e nove mil, trezentos e dezenove reais e 

trinta e três centavos). A inicial veio acompanhada dos documentos 

encartados às fls. 19/35.

Ao receber a inicial, foi deferido a inversão do ônus da prova e a 

gratuidade da justiça (fls. 36/37).

 Devidamente citada (fl. 41) a Financeira Itaú CBD S/A – primeira Requerida 

– apresentou contestação às fls. 42/48, alegando como matéria de mérito 

a culpa exclusiva do consumidor, caracterizando o afastamento da 

responsabilidade objetiva.

Trouxe argumentos técnicos para comprovar a segurança das transações 

efetivas com cartões mediante os mecanismos de chip/senha, aduzindo 

que não no caso em tela falha na prestação de serviço e a suposta 

alegação de fraude.

Impugnou o pedido de dano moral formulado pela Autora dizendo que não 

há nexo de causalidade entre o evento causal e o dano e conclui pela 

improcedência da demanda. A contestação veio acompanhada dos 

documentos encartados nas fls. 49/132.

Às fls. 135/141 a Autora presentou impugnação à contestação 

apresentada pela primeira Requerida, com alegações remissivas à inicial.

A Requerente pleiteou a produção de prova consistente em seu próprio 

depoimento e a Segunda Requerida manifestou pela desnecessidade de 

produção de demais provas, além das que já estão nos autos.

 Na decisão encartada à fl. 147, a segunda Requerida – Ponto Frio S/A – 

foi declarada revel.

Relatado o necessário.

 Decido.

Sendo desnecessária a produção de provas além das carreadas aos 

autos, estando o processo apto para sentença, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide.

Imperioso mencionar que na petição de fl. 143/144 a Autora não requereu 

oitiva de testemunhas, apenas pugnou pela sua própria oitiva o que 

entendo totalmente desnecessário a tomada do seu depoimento, posto que 

ela teve a oportunidade para trazer a este juízo a sua versão dos fatos na 

peça inicial e também na impugnação à contestação.

Em que pese a Requerida Ponto Frio S/A ter sido declarada revel, no caso 

em tela, não se aplica a regra do art. 344 do Código de Processo Civil, em 

razão da pluralidade de réus e uma delas apresentou contestação nos 

autos (art. 345 do Código de Processo Civil).

A Requerente contesta as compras realizadas com seu cartão de crédito 

administrado pela Ponto Frio S/A, sob o argumento de que no período das 

compras ela se encontrava recolhida na prisão.

Contudo, em sua própria inicial, a Requerente confessa que deixou a 

senha e o cartão em casa e é aí que se aplica a regra do art. 14, §3º, 

incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor, excluindo a 

responsabilidade objetiva das Requeridas.

Caberia a Autora agir com cautela e não deixar a senha e o cartão fora do 

seu alcance. Desta forma, ela com culpa, pois a senha é a sua única 

segurança para garantir a inviolabilidade a evitar compras indevidas de 

forma presencial.
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Esclarece-se que a condição de cerceamento da liberdade da autora não 

a isenta das responsabilidades de guarda dos dados bancários, posto que 

ela não alega e nem comprova que a anotação da senha teria sido feito 

por orientação da instituição emissora do cartão, pelo contrário, sabe-se 

que a senha é algo que se guarda na memória justamente para garantir 

sua própria segurança financeira, senão, para que serviria uma senha.

Sobre as compras, observa-se dos autos que todas as compras que ela 

alega desconhecer foram autorizadas com a inserção da senha do cartão, 

de modo que, quem o fez, tinha posse das informações e do cartão 

entregues apenas para a Requerente.

Ainda que tenha ocorrido a inversão do ônus da prova, ela não é absoluta, 

por isso, não há como impor às Requeridas apresentar fotos e filmagens 

para comprovar a identidade de quem realizou cada transação, ora 

impugnada, já que o sistema financeiro brasileiro dispensa a apresentação 

de documento de identificação, quando a compra é realizada com cartão 

de chip/senha.

Este é o entendimento da jurisprudência:

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. CARTÃO BANRICOMPRAS UTILIZADO POR TERCEIRA 

PESSOA. NÃO OCORRÊNCIA DO FURTO. FORNECIMENTO ESPONTÂNEO 

DO CARTÃO E DA SENHA. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. SENTENÇA 

CONFIRMADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70051436657, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 08/11/2012)

Dessa forma fica afastada a tese de defeito na prestação de serviços das 

Requeridas e consequentemente, inexiste o nexo causal entre a culpa e o 

dano experimentado pela Autora, pelo que não há que se falar em dever 

de indenizar.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da inicial 

da presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES em face da FINANCEIRA ITAÚ 

CBD S/A CRÉDITO FINANCEIRO E INVESTIMENTO e PONTO FRIO S/A.

Condeno a Requerente ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cujo pagamento ficará 

suspenso, por força do que dispõe o artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 212522 Nr: 1702-61.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RUBENS PEREIRA DE SOUZA, 

ALDAIR DA SILVA SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 Vistos etc.

Observa-se que já ocorreu a substituição processual do executado por 

seu Espólio, que inclusive já foi citado da presente demanda (fl. 195), 

todavia não adimpliu a obrigação.

Em assim sendo, resta prejudicado a análise da petição de fls. 205/206.

Intime-se a parte Exequente para indicar bens da parte Executada 

passíveis de penhora, no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1091864 Nr: 6984-35.2016.811.0041

 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: BOM CLIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA -ME, MARIA AUREA DA SILVA COSTA, 

ROSANGELA MARIA DA SILVA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIROS CONSTR. E PREST. DE SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS - 

OAB:13.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para apreciação dos pedidos de fls. 60/62, intime-se a Requerente 

pessoalmente para regularizar sua representação processual, pois o 

patrono que subscreve a referida petição não possui poderes para tanto, 

sob pena de extinção do processo.

Não sendo sanado o vício, venham os autos conclusos.

Sanado o vício, defiro a expedição de ofício às empresas de telefonia, 

conforme requerido no item “b” da referida petição, para que informem a 

existência em seus bancos de dados de endereço da Requerida.

Das informações, manifeste a parte autora.

 Restando infrutíferas as diligências, venham os autos conclusos para 

apreciação dos pedidos de busca de endereço junto à Receita Federal 

(via Infojud) e de citação editalícia.

Por outro lado, indefiro o pedido de expedição de ofício ao Tribunal 

Regional Eleitoral (TRE), pois o art. 26, §3º, "b", da Resolução nº. 

20.132/98 do Tribunal Superior Eleitoral, autoriza apenas as autoridades 

judiciárias criminais o acesso as informações deste órgão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 252759 Nr: 18510-48.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. ECON. CRÉDITO MÚTUO DOS COM. MED., PERF. 

E COSM. E PROFIS.DE ENG.AGRON.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BOSCARATO DIAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BISNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16208, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - 

OAB:21678/PE, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo de 01 (um) ano e inexistindo manifestação do 

Exequente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

conforme estabelece o artigo 921, §2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1126230 Nr: 21406-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR, JUDITH DIAS 

NOVAES DE REZENDE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 018 S.A, BROOKFIEL 

MB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7.963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP

 Vistos etc.

 Observa-se a existência de matérias discutidas no presente feito 

abrangendo inúmeros Recursos Especiais ajuizados perante o Superior 

Tribunal de Justiça.

 Está pendente de julgamento junto à referida Corte Superior o Recurso 

Especial nº. 1.614.721/DF e o Recurso Especial nº. 1.631.485/DF (ambos 

cadastrados como Tema 971), os quais se discutem a seguinte tese:

 “Definir acerca da possibilidade ou não de inversão, em desfavor da 

construtora (fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente 

para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da 

construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção 

objeto de contrato ou de promessa de compra e venda.”

Além disso, está pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de 

Justiça o Recurso Especial nº. 1.498.484/DF e o Recurso Especial nº. 

1.635.428/SC, os quais pretendem:

“Definir acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por 

lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 82 de 629



de contrato ou promessa de compra e venda.”

 Ressalta-se que as matérias discutidas acima estão sendo processadas 

na forma de recurso repetitivo, nos termos do artigo 1036 do Código de 

Processo Civil e que o referido Tribunal determinou o sobrestamento de 

todos os processos em trâmite no país em que há discussão acerca das 

matérias transcritas acima (nos termos do artigo 1037, II, do Código de 

Processo Civil), como é o caso da presente ação.

 Diante do exposto, determino a suspensão do presente feito até o 

julgamento final pelo Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais 

nº. 1.614.721/DF, nº. 1.631.485/DF, nº. 1.498.484/DF e nº. 1.635.428/SC.

Após, conclusos para saneamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 433741 Nr: 13067-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN ROGERS DAVANTEL MARCHIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO GUILHERME RIBEIRO COSTA 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON RICARDO AMIZO - 

OAB:7813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Observo que houve a penhora de um imóvel e de quotas das empresas 

Garcia e Cunha LTDA ME e Fomento Mercantil LTDA às fls. 57/58, assim 

como de quotas da empresa Construtora HG3 Eireli EPP à fl. 87.

Por sua vez, a dívida perfazia à época do ajuizamento da ação a 

importância de R$ 559.672,22 (quinhentos e cinquenta e nove, seiscentos 

e setenta e dois reais e vinte e dois centavos).

Em assim sendo, a fim de se evitar excesso de penhora, deixo de 

apreciar, por ora, os pedidos de fls. 77/84, e determino que a parte 

Requerente manifeste interesse nas referidas penhoras, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Caso a parte Exequente manifeste o desinteresse nas penhoras, venham 

os autos imediatamente conclusos.

Caso tenha interesse, intime-se a parte Executada pessoalmente das 

penhoras, pois até o presente momento não foi intimada. Intimem-se 

também as referidas empresas para que cumpram o que determina o 

artigo 861 do Código de Processo Civil, no prazo de 90 (noventa) dias.

Além disso, determino que o Exequente providencie a averbação da 

penhora do imóvel indicado à fl. 58 no registro competente (art. 844, do 

Código de Processo Civil), juntando a matrícula atualizada do referido bem 

aos autos.

Cumpridas as diligências acima, expeça-se mandado para avaliação do 

referido bem, em razão do contido na certidão de fl. 59.

Da avaliação, às partes.

No prazo de 15 (quinze) dias, deverá o Exequente apresentar memória de 

cálculo atualizada e discriminada do saldo exequendo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1087147 Nr: 4801-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOBELLO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAKANA ENGENHARIA E CONSTRUTORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CAVALCANTE DE 

ANDRADES - OAB:19.803/O, MARIANO MARTORANO MENEGOTTO - 

OAB:15.773-SC, RAFAEL BERTOLDI COELHO - OAB:23.103/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS ALVES DE 

MELO - OAB:2573/TO

 Vistos etc.

O artigo 76 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância 

originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

No caso, a Requerida foi citada e apresentou contestação às fls. 73/75 

que, todavia, veio desacompanhada do instrumento procuratório 

competente e contrato social da empresa.

Constatado o vício, este Juízo determinou a intimação pessoal da 

Requerida para regularizar sua representação processual.

Ocorre que, conforme se vê em fls. 81/83, a Requerida mudou de 

endereço, mas não informou este Juízo, ônus que lhe cabia, nos termos 

do artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em assim sendo, conforme prevê o artigo 274, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, presumir-se-á válida a referida intimação dirigida ao 

endereço da Requerida constante dos autos.

Ressalta-se que o patrono da Requerida foi devidamente intimado via DJE 

para também sanar o vício, todavia quedou-se inerte.

Logo, considerando que o vício não foi sanado, nos termos do artigo 76, 

§1º, inciso I, do Código de Processo Civil, decreto a revelia da Requerida.

Por consequência, determino que seja desentranhada dos autos a 

contestação de fls. 73/75 e, após, venham os autos conclusos para 

possível julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1160024 Nr: 35942-31.2016.811.0041

 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: CONSTRUTORA QUALIT, EDSON VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE PORTAL DOS IMIGRANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEMERSON LEITE DE SOUZA. - 

OAB:20.626/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA SILVA FERREIRA - 

OAB:19.770, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT

 Vistos etc.

Sendo as partes legítimas, estando devidamente representadas e 

inexistindo preliminar ou prejudicial a ser apreciada, dou o feito por 

saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal pleiteada pelas partes, assim 

como o depoimento pessoal dos representantes legais destas.

Para tanto, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o 

dia 26 de março de 2019, às 14:30 horas.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecimento ao ato, sob pena 

de confissão.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código.

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1087633 Nr: 5020-07.2016.811.0041

 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: FABIO ANDRE BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16.377/MT

 Vistos etc.

 Observa-se a existência de matérias discutidas no presente feito 

abrangendo inúmeros Recursos Especiais ajuizados perante o Superior 

Tribunal de Justiça.

 Está pendente de julgamento junto à referida Corte Superior o Recurso 

Especial nº. 1.614.721/DF e o Recurso Especial nº. 1.631.485/DF (ambos 

cadastrados como Tema 971), os quais se discutem a seguinte tese:

 “Definir acerca da possibilidade ou não de inversão, em desfavor da 

construtora (fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente 
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para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da 

construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção 

objeto de contrato ou de promessa de compra e venda.”

Além disso, está pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de 

Justiça o Recurso Especial nº. 1.498.484/DF e o Recurso Especial nº. 

1.635.428/SC, os quais pretendem:

“Definir acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por 

lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do 

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

de contrato ou promessa de compra e venda.”

 Ressalta-se que as matérias discutidas acima estão sendo processadas 

na forma de recurso repetitivo, nos termos do artigo 1036 do Código de 

Processo Civil e que o referido Tribunal determinou o sobrestamento de 

todos os processos em trâmite no país em que há discussão acerca das 

matérias transcritas acima (nos termos do artigo 1037, II, do Código de 

Processo Civil), como é o caso da presente ação.

 Diante do exposto, determino a suspensão do presente feito até o 

julgamento final pelo Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais 

nº. 1.614.721/DF, nº. 1.631.485/DF, nº. 1.498.484/DF e nº. 1.635.428/SC.

Após, conclusos para saneamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1142702 Nr: 28570-31.2016.811.0041

 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: MINAS GERAIS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, 

ALEXANDRE DIAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO 

CORREA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA CAVALCANTE DA 

SILVA MOURA - OAB:7553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:14522/MT, Eduarda Mares Conceição Santos - 

OAB:344.740

 Vistos etc.

A Requerida apresentou impugnação ao valor da causa, em sede de 

contestação.

Como se sabe, 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, como 

ocorreu na espécie (item “d” dos pedidos da inicial).

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 exordial.

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, comprovando o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição.

Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 400673 Nr: 33440-66.2009.811.0041

 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: TV GAZETA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDO DOS COLCHÕES LTDA - EPP

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

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Considerando o trânsito em julgado da sentença (fl. 136), intime-se a parte 

Autora para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 761711 Nr: 14200-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UFMT 

- UNISELVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTRUTORA LAMOUNIER LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GUERREIRO 

SILVA - OAB:17.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para apreciação dos pedidos de fl. 164/verso, determino que a Exequente 

apresente memória de cálculo atualizada e discriminada do saldo 

exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1085509 Nr: 4055-29.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELLO ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INREF INDUSTRIA DE REFEIÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Constatando que a parte Requerida encontra-se em lugar incerto e não 

sabido, defiro a sua citação via edital, conforme pleiteado, com prazo de 

30 (trinta) dias (artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil).

Determino que a Requerente comprove, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, nos 

termos do artigo 257, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Caso a parte Requerida não compareça aos autos, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual como curador especial, nos termos do artigo 72, inciso II e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao 

referido órgão para manifestação.

Da manifestação, intime-se a parte Requerente.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1071662 Nr: 56150-70.2015.811.0041

 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: WELLINGTON MARTINS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. W. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA F. DE SOUZA - 

OAB:6.249, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT, MARIA RITA SOARES CARVALHO - OAB:12.895/MT

 Vistos etc.

Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo 

às análises necessárias.

Em razão do contido em fls. 120/121, defiro a prioridade na tramitação do 

presente feito, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Identifique-se os autos conforme determina a C. N. G. C.

Verifico que houve citação válida (fl. 70) e que a contestação foi 

apresentada tempestivamente, razão pela qual resta prejudicada a 

apreciação da preliminar suscitada nos embargos monitórios.

Sendo as partes legítimas, estando devidamente representadas e 

inexistindo preliminar ou prejudicial a ser apreciada, dou o feito por 

saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal pleiteada pelas partes, assim 

como o depoimento pessoal destas.

Para tanto, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o 

dia 26 de março de 2019, às 15:30 horas.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecimento ao ato, sob pena 
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de confissão.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código.

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1052903 Nr: 47810-40.2015.811.0041

 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: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, JOSÉ CARLOS DORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAPORTO LOGISTICA ADUANEIRA E 

TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11.096/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Observa-se que a Requerente objetiva com a ação que a Requerida 

entregue os objetos restantes (“seis unidades de container marítimo”) para 

adimplemento do contrato firmado entre as partes.

De forma alternativa, a Requerente pretende que a Requerida seja 

compelida a pagar o valor de R$ 68.258,71 (sessenta e oito mil, duzentos 

e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos).

Ocorre que, ao contrário do pedido principal contido na inicial, o mandado 

de citação (fl. 50) constou para a Requerida “no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumprir a obrigação exigida pela Requerente, consistente no 

pagamento do débito no valor de R$ 68.258,74 (sessenta e oito mil, 

duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos)” ou oferecer 

embargos monitórios.

Portanto, em evidência a existência de defeito no mandado citatório, haja 

vista que não constou o pedido principal (obrigação de fazer), o que 

poderá acarretar em futura arguição de nulidade e, por consequência, 

anulação de eventual sentença.

Desta forma, revogo a decisão de fl. 77, que reconheceu a validade da 

citação da Requerida (fls. 50/51).

Em razão do contido em fl. 76, determino que a Requerente indique 

endereço atualizado da Requerida, visando a completa angularização 

processual.

Saliento, desde já, ser incabível a citação por edital neste momento 

processual, por não restar em evidência que a Requerida encontra-se em 

local incerto e não sabido, diante do contido no artigo 256, §3º, do Código 

de Processo Civil.

Indicado o endereço, expeça-se mandado para citação, observando o 

exposto na presente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 460200 Nr: 29512-73.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOWER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO TEIXEIRA NOGUEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 5.905, LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT, ROGÉRIO CAPAROSSI E SILVA - OAB:6183

 Vistos etc.

Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, conforme requerido, 

que caso positiva servirá o respectivo extrato de termo de penhora.

Caso positiva a penhora, intime-se a parte Executada.

Do resultado, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 466817 Nr: 33898-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - 

OAB:6.711/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, NELSON 

JOSÉ GASPARELO - OAB:2973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463/MT, NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6.247OABMT, PAULO ROBERTO MOSER - OAB:21.307 PR, 

VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:MT-8750

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Com base no artigo 782, §3º, c/c artigo 782, §5º, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a inclusão do nome da Executada junto ao rol dos 

órgãos de inadimplentes, conforme requerido em fl. 161, que será 

realizado via sistema Serasajud. O extrato segue anexo à presente.

Em caso de pagamento da obrigação, determino que a Exequente informe 

este Juízo imediatamente, para cancelamento da inscrição (artigo 782, §2º, 

do Código de Processo Civil).

Com fundamento no artigo 517 do Código de Processo Civil, defiro a 

expedição de certidão de teor da sentença para que seja levada a 

protesto.

Após, determino que o Exequente apresente a certidão ao Cartório 

competente, nos termos do artigo 517, §1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1067343 Nr: 54212-40.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZER MATTOS BORGES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte Requerente para que manifeste acerca do cumprimento 

voluntário de sentença ( fls. 69/72), no prazo legal.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 817393 Nr: 23819-06.2013.811.0041

 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: AV9 ESTÚDIO CRIATIVO EIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BARRETO SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

EST. DE MATO GROSSO. - OAB:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso IV c/c artigo 76, §1º, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Av 9 Estúdio Criativo Eirelli 

em face de Marcelo Barreto Couto, sem resolução do mérito.Condeno a 

Requerente ao pagamento de eventuais custas processuais 

remanescentes. Sem honorários, em razão da ausência de manifestação 
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da parte contrária.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1044589 Nr: 43706-05.2015.811.0041

 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: FRANCISCO RODRIGUES DE BARROS

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

LTDA, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

ALESSIO & REDIVO S/C LTDA, ACER SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A, GELSON MENEGATTI FILHO - OAB:8594/MT, JOSÉ 

CARLOS MENEGATTI - OAB:12029/MT, JULIANO RODRIGUES GIMENES 

- OAB:7.064/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, determino a expedição de novo mandado citatório para o 

denunciado, observando o novo endereço informado pelo Requerido 

Hospital Jardim Cuiabá (fl. 589).

Sobre a petição encartada à fl. 590, assiste razão à Requerida Aléssio e 

Redivo S/C Ltda.

 Conforme se vê no documento encartado à fl. 591, a decisão de fl. 

532/533 não fora publicada para ela, de modo que, para evitar nulidade, 

devolvo o prazo constante na citada decisão (prazo de 15 dias) para que 

ela indique e justifique as provas que pretende produzir.

Por fim, determino que a Secretaria deste juízo, proceda ao cadastramento 

de todos os advogados habilitados nestes autos para evitar futuras 

devolução de prazos, acarretando retardamento desnecessário na 

marcha processual.

Cumpra-se a decisão de fl. 538/539verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1121439 Nr: 19431-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO BREMER DHEIME DOMINGOS GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

INCORPORAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:15055/MT, DEISE DE GOES AMARAL - OAB:14951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - OAB:214.918/SP, 

Eveline Guerra da Silva - OAB:22987/O, FERNANDO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A MT

 Vistos etc.

 Observa-se a existência de matérias discutidas no presente feito 

abrangendo inúmeros Recursos Especiais ajuizados perante o Superior 

Tribunal de Justiça, estando pendente de julgamento junto a referida Corte 

o Recurso Especial nº. 1.498.484/DF e do Recurso Especial nº. 

1.635.428/SC, os quais discutem a seguinte tese controvertida (tema 970):

“Definir acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por 

lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do 

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

de contrato ou promessa de compra e venda.”

 As matérias discutidas acima estão sendo processadas na forma de 

recurso repetitivo, nos termos do art. 1036 do Código de Processo Civil.

 Ademais, o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento de 

todos os processos pendentes em todo o país que há discussão acerca 

das matérias transcritas acima (nos termos do artigo 1037, II, do Código de 

Processo Civil), como é o caso da presente ação.

 Isso porque, no pedido de item “7” da inicial o Requerente pretende o 

recebimento de multa sobre o preço do imóvel e no pedido de item “8” 

objetiva o recebimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de aluguel e 

condomínio, ambos por causa de suposto inadimplemento do vendedor em 

virtude do atraso na entrega do imóvel.

Diante do exposto, determino a suspensão do presente feito até o 

julgamento final pelo Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais 

nº. 1.498.484/DF e nº. 1.635.428/SC (tema 970).

Com a notícia de julgamento do referido tema pelo Superior Tribunal de 

Justiça, venham os autos conclusos para saneamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1060827 Nr: 51390-78.2015.811.0041

 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: FRANCISCA MARLETE BEZERRA BONFIM AJUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16.846-A/MT

 Vistos etc.

 Observa-se a existência de matérias discutidas no presente feito 

abrangendo inúmeros Recursos Especiais ajuizados perante o Superior 

Tribunal de Justiça.

 Está pendente de julgamento junto à referida Corte Superior o Recurso 

Especial nº. 1.614.721/DF e o Recurso Especial nº. 1.631.485/DF (ambos 

cadastrados como Tema 971), os quais se discutem a seguinte tese:

 “Definir acerca da possibilidade ou não de inversão, em desfavor da 

construtora (fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente 

para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da 

construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção 

objeto de contrato ou de promessa de compra e venda.”

Além disso, está pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de 

Justiça o Recurso Especial nº. 1.498.484/DF e o Recurso Especial nº. 

1.635.428/SC, os quais pretendem:

“Definir acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por 

lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do 

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

de contrato ou promessa de compra e venda.”

 Ressalta-se que as matérias discutidas acima estão sendo processadas 

na forma de recurso repetitivo, nos termos do artigo 1036 do Código de 

Processo Civil e que o referido Tribunal determinou o sobrestamento de 

todos os processos em trâmite no país em que há discussão acerca das 

matérias transcritas acima (nos termos do artigo 1037, II, do Código de 

Processo Civil), como é o caso da presente ação.

 Diante do exposto, determino a suspensão do presente feito até o 

julgamento final pelo Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais 

nº. 1.614.721/DF, nº. 1.631.485/DF, nº. 1.498.484/DF e nº. 1.635.428/SC.

Após, conclusos para saneamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1025500 Nr: 34578-58.2015.811.0041

 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: KAMILA POMPEU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA 

S.A., OACIY DOS SANTOS SALDANHA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE SÁ MENDES - 

OAB:9211/MS, SILVANA APARECIDA PEREIRA DA SILVA - OAB:6445-B

 Vistos etc.

Sendo as partes legítimas, estando devidamente representadas e 

inexistindo preliminar ou prejudicial a ser apreciada, dou o feito por 

saneado.

Fixo como ponto controvertido da presente lide, a comprovação, pela 

Embargante, da posse exercida sobre o imóvel objeto da demanda em 

apenso (cód. 111977), desde o ano de 1996.

Defiro a produção de prova testemunhal pleiteada pela Embargante (item 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 86 de 629



“c” da petição de fl. 76). Por outro lado, indefiro o depoimento pessoal do 

representante legal da Requerida (item “a” da referida petição), pois em 

nada ajudará para a solução da controvérsia.

Para oitiva das testemunhas, designo audiência de instrução, debates e 

julgamento para o dia 21 de março de 2019, às 14:30 horas.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código.

Caso a Defensoria Pública requeira, autorizo a intimação das testemunhas 

arroladas pela Embargante via judicial (artigo 455, §4º, inciso IV, do Código 

de Processo Civil).

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 883927 Nr: 19152-40.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO SILVÉRIO, ANDRÉA OLIVEIRA 

COSTA SILVÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CASTILHO 

ROCKENBACH - OAB:6685-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA ZILLO MARTINI - 

OAB:172402/SP, ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10.301/MT

 Vistos etc.

 Observa-se a existência de matérias discutidas no presente feito 

abrangendo inúmeros Recursos Especiais ajuizados perante o Superior 

Tribunal de Justiça.

 Está pendente de julgamento junto à referida Corte Superior o Recurso 

Especial nº. 1.614.721/DF e o Recurso Especial nº. 1.631.485/DF (ambos 

cadastrados como Tema 971), os quais se discutem a seguinte tese:

 “Definir acerca da possibilidade ou não de inversão, em desfavor da 

construtora (fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente 

para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da 

construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção 

objeto de contrato ou de promessa de compra e venda.”

Além disso, está pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de 

Justiça o Recurso Especial nº. 1.498.484/DF e o Recurso Especial nº. 

1.635.428/SC, os quais pretendem:

“Definir acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por 

lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do 

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

de contrato ou promessa de compra e venda.”

 Ressalta-se que as matérias discutidas acima estão sendo processadas 

na forma de recurso repetitivo, nos termos do artigo 1036 do Código de 

Processo Civil e que o referido Tribunal determinou o sobrestamento de 

todos os processos em trâmite no país em que há discussão acerca das 

matérias transcritas acima (nos termos do artigo 1037, II, do Código de 

Processo Civil), como é o caso da presente ação.

 Diante do exposto, determino a suspensão do presente feito até o 

julgamento final pelo Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais 

nº. 1.614.721/DF, nº. 1.631.485/DF, nº. 1.498.484/DF e nº. 1.635.428/SC.

Após, conclusos para saneamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1145053 Nr: 29657-22.2016.811.0041

 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: APARECIDO PINTO DOS SANTOS

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

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA VETTORI SANTAMARIA 

- OAB:14877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15421/MT, ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - 

OAB:19.679-O, JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - OAB:15750-A, NABILA 

LUDWIG GUNSCH - OAB:18.980/MT

 Vistos etc.

 Observa-se a existência de matérias discutidas no presente feito 

abrangendo inúmeros Recursos Especiais ajuizados perante o Superior 

Tribunal de Justiça, estando pendente de julgamento junto a referida Corte 

o Recurso Especial nº. 1.498.484/DF e do Recurso Especial nº. 

1.635.428/SC, os quais discutem a seguinte tese controvertida (tema 970):

“Definir acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por 

lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do 

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

de contrato ou promessa de compra e venda.”

 As matérias discutidas acima estão sendo processadas na forma de 

recurso repetitivo, nos termos do art. 1036 do Código de Processo Civil.

 Ademais, o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento de 

todos os processos pendentes em todo o país que há discussão acerca 

das matérias transcritas acima (nos termos do artigo 1037, II, do Código de 

Processo Civil), como é o caso da presente ação, haja vista que o autor 

pretende “a condenação da Requerida na multa e juros compensatórios 

pelo atraso injustificável” (item “e” dos pedidos da inicial) e “seja 

condenada a reclamada a pagar o valor que o Autor teve que arcar com 

os alugueis” (item “f” dos pedidos da inicial).

 Diante do exposto, determino a suspensão do presente feito até o 

julgamento final pelo Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais 

nº. 1.498.484/DF e nº. 1.635.428/SC (tema 970).

Com a notícia de julgamento do referido tema pelo Superior Tribunal de 

Justiça, venham os autos conclusos para saneamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1026609 Nr: 35107-77.2015.811.0041

 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: JOSÉ LUIS MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIS TRANSPORTES LTDA, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOZANE TONIOLO - 

OAB:OAB/MT 7.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

José Luiz Moreira da Silva propôs a presente Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais em face de Andreis Transportes LTDA e 

Bradesco Auto/re Companhia de Seguros , todos qualificados e 

representados nos autos.

As partes informam que celebraram acordo, pugnam pela sua 

homologação e extinção do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

Observo que o acordo firmado entre as partes (fls. 289/291) versa sobre 

direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos.

Diante do exposto, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios conforme o acordado.

Não há que se falar em custas remanescentes, em razão do disposto no 

artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil.

 Após a juntada nos autos do comprovante de depósito, expeça-se alvará 

judicial mediante a apresentação dos dados bancários pelo Autor.

Cumprida a determinação acima e considerando que as partes desistiram 

do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1127153 Nr: 21842-71.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i 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: VALTEMIR EMERENCIO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIEL MB EMPREENDIMENTO 

IMOBILIARIO S.A, BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY BALBINO - OAB:9.346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MT 

16846-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MT 16864-A

 Vistos etc.

 Observa-se a existência de matérias discutidas no presente feito 

abrangendo inúmeros Recursos Especiais ajuizados perante o Superior 

Tribunal de Justiça, estando pendente de julgamento junto a referida Corte 

o Recurso Especial nº. 1.498.484/DF e do Recurso Especial nº. 

1.635.428/SC, os quais discutem a seguinte tese controvertida (tema 970):

“Definir acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por 

lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do 

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

de contrato ou promessa de compra e venda.”

 As matérias discutidas acima estão sendo processadas na forma de 

recurso repetitivo, nos termos do art. 1036 do Código de Processo Civil.

 Ademais, o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento de 

todos os processos pendentes em todo o país que há discussão acerca 

das matérias transcritas acima (nos termos do artigo 1037, II, do Código de 

Processo Civil), como é o caso da presente ação.

 Diante do exposto, determino a suspensão do presente feito até o 

julgamento final pelo Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais 

nº. 1.498.484/DF e nº. 1.635.428/SC (tema 970).

Com a notícia de julgamento do referido tema pelo Superior Tribunal de 

Justiça, venham os autos conclusos para saneamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1051638 Nr: 47240-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGEMAR ALBERTO SILVA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, 

OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

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

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MG 96864, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

para: 01) Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, tornando 

definitiva a tutela antecipada deferida em fls. 31/33; 02) Condenar as 

Requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

a título de reparação por danos morais sofridos pelo Requerente, com a 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso, e correção monetária pelo índice INPC desde a prolação da 

presente; e, 03) Condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como, em honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1041742 Nr: 42424-29.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO ROBERTO LEMES DE AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CEZAR DE LIMA 

CERQUEIRA - OAB:19025, LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, SAULO 

DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10208

 Vistos etc.

Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo 

às análises necessárias.

A Requerida suscitou, preliminarmente, em sua contestação, a existência 

de continência entre a presente demanda e a ação de n. 

16112-16.2015.811.0041 (cód. 948617).

Ocorre que, em consulta ao sistema Apolo, verifiquei que aquela ação (n. 

16112-16.2015.811.0041 – cód. 948617) já foi sentenciada pelo Juízo da 

11ª Vara Cível desta Comarca, o que afasta a possibilidade de reunião das 

ações.

Após o julgamento de uma das ações, a reunião dos processos, prevista 

no artigo 56 do Código de Processo Civil, fica impossibilitada. Incide aqui a 

Súmula nº 235 do STJ, que se estende às hipóteses de continência. Neste 

sentido, confira-se o entendimento do STJ no julgamento dos EDcl nos 

EDcl no REsp 681740-MG (DJ 05/02/2007), CC 48.573SP (DJ 10/10/05) e 

REsp 206.499-ES (DJ 31/05/04).

Logo, afasto a preliminar em questão.

Sendo as partes legítimas, estando devidamente representadas e 

inexistindo preliminar ou prejudicial a ser apreciada, dou o feito por 

saneado.

Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 21 de 

março de 2019, às 15:30 horas.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecimento ao ato, sob pena 

de confissão.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código.

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1116613 Nr: 17311-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO DE SOUZA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA, 

JEHOVAH ELMO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20.565/MT, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:11548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISLAINE VEIGA - 

OAB:OAB/MT 15.425

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação para manter a 

assistência judiciária gratuita deferida ao Requerente.Sendo as partes 

legítimas, estando devidamente representadas e inexistindo preliminar ou 

prejudicial a ser apreciada, dou o feito por saneado.Defiro a produção de 

prova testemunhal pleiteada pelo Requerente em sede de impugnação (fl. 

141).Para tanto, designo audiência de instrução, debates e julgamento 

para o dia 27 de março de 2019, às 14:30 horas.As partes deverão 

apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, conforme 

estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e informar suas 

testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do mesmo 

Código.Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se 

carta precatória para realização de sua oitiva.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 921776 Nr: 44444-27.2014.811.0041

 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: KEITE CAROLINE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP, RODRIGO NUNES - OAB:144.766/OAB-SP

 Vistos etc.

Intime-se o advogado da Exequente, Dr. Claudison Rodrigues, via DJE, 

para, no prazo de 05 (cinco), depositar nos autos o valor levantado 

indevidamente, conforme sentença de fl. 140, sob pena de aplicação das 
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sanções penais, civis e administrativas cabíveis ao caso.

Salienta-se que a quantia foi levantada indevidamente pelo referido 

advogado, conforme alvará judicial acostado em fl. 136.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1115986 Nr: 17026-46.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY GUEDES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6.667, 

SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499, UNIC - UNIJURIS - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725/MT, 

MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 Vistos etc.

Inexistindo preliminar ou prejudicial de mérito a ser apreciada, sendo as 

partes legítimas e estando devidamente representadas, dou o feito por 

saneado.

Fixo como ponto controvertido da presente lide a existência ou não de 

cobrança abusiva pela Requerida.

 Para solução da controvérsia, entendo que a produção de prova pericial 

no hidrômetro faz-se necessária, como pretendido pela concessionária 

Requerida.

Para realização da prova pericial, nomeio como perito judicial a empresa 

Real Brasil Consultoria Ltda, na pessoa de seu responsável técnico, com 

endereço comercial na Av. Rubens de Mendonça n. 1856, sala 408, 

bosque da saúde, CEP n. 78.050.000, Cuiabá-MT.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da 

realização da pericia. O pagamento dos honorários periciais será realizado 

em 50% (cinquenta por cento) no início dos trabalhos e o restante ao final, 

depois de prestados os esclarecimentos, se existirem (art. 465, §4º, do 

Código de Processo Civil).

 Intimem-se as partes para, querendo, indiquem assistentes técnicos e 

apresentem os quesitos (art. 465, §1º, incisos II e III, do CPC).

Intime-se o perito acima nomeado para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste a concordância da nomeação e, por consequência, caso 

positivo, apresente a proposta de honorários.

Com a indicação dos honorários, intimem-se as partes para ciência e 

havendo concordância pela Requerida, que efetue o pagamento integral 

dos honorários periciais (art. 95 do Código de Processo Civil), no prazo de 

15 (quinze) dias.

Com o pagamento, intime-se o perito judicial para designar dia e hora para 

início dos trabalhos periciais, expedindo na oportunidade alvará para 

liberação de 50% (cinquenta por cento) dos honorários.

Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos.

Do laudo, às partes.

Ressalta-se que o pedido de produção de outras provas será apreciado 

após a conclusão do laudo pericial.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1132341 Nr: 24031-22.2016.811.0041

 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: ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16449/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9494, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15.642/MT

 Vistos etc.

Inexistindo preliminar ou prejudicial de mérito a ser apreciada, sendo as 

partes legítimas e estando devidamente representadas, dou o feito por 

saneado.

Fixo como ponto controvertido da presente lide a existência ou não de 

cobrança abusiva pela Requerida.

 Para solução da controvérsia, entendo que a produção de prova pericial 

no hidrômetro faz-se necessária, como pretendido pela concessionária 

Requerida.

Para realização da prova pericial, nomeio como perito judicial a empresa 

Real Brasil Consultoria Ltda, na pessoa de seu responsável técnico, com 

endereço comercial na Av. Rubens de Mendonça n. 1856, sala 408, 

bosque da saúde, CEP n. 78.050.000, Cuiabá-MT.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da 

realização da pericia. O pagamento dos honorários periciais será realizado 

em 50% (cinquenta por cento) no início dos trabalhos e o restante ao final, 

depois de prestados os esclarecimentos, se existirem (art. 465, §4º, do 

Código de Processo Civil).

 Intimem-se as partes para, querendo, indiquem assistentes técnicos e 

apresentem os quesitos (art. 465, §1º, incisos II e III, do CPC).

Intime-se o perito acima nomeado para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste a concordância da nomeação e, por consequência, caso 

positivo, apresente a proposta de honorários.

Com a indicação dos honorários, intimem-se as partes para ciência e 

havendo concordância pela Requerida, que efetue o pagamento integral 

dos honorários periciais (art. 95 do Código de Processo Civil), no prazo de 

15 (quinze) dias.

Com o pagamento, intime-se o perito judicial para designar dia e hora para 

início dos trabalhos periciais, expedindo na oportunidade alvará para 

liberação de 50% (cinquenta por cento) dos honorários.

Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos.

Do laudo, às partes.

Ressalta-se que o pedido de produção de outras provas será apreciado 

após a conclusão do laudo pericial.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 378818 Nr: 15025-35.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELY PONTES DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMAR HANNA JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCELIA BASTO DE SOUSA - 

OAB:9.841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO TARDIN - OAB:4479/MT, 

MIRCIELLY LAURA SANT'ANA DE SOUZA OJEDA - OAB:MT/ 16.753, 

Tertuliano Ojeda Torrilhas - OAB:16752

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará judicial em favor do Requerido para liberação 

dos valores depositados em fls. 31/35 e fls. 44/45, conforme requerido no 

item “5.1” da petição de fls. 59/60, mediante o decurso de prazo recursal 

da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1028598 Nr: 36092-46.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISSON VIEIRA LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.640 /MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 155), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.
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Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1172006 Nr: 40998-45.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOADIL BENEDITO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Vistos etc.

Inexistindo preliminar ou prejudicial de mérito a ser apreciada, sendo as 

partes legítimas e estando devidamente representadas, dou o feito por 

saneado.

Fixo como ponto controvertido da presente lide a existência ou não de 

cobrança abusiva pela Requerida.

 Para solução da controvérsia, entendo que a produção de prova pericial 

no hidrômetro faz-se necessária, como pretendido pela concessionária 

Requerida.

Para realização da prova pericial, nomeio como perito judicial a empresa 

Real Brasil Consultoria Ltda, na pessoa de seu responsável técnico, com 

endereço comercial na Av. Rubens de Mendonça n. 1856, sala 408, 

bosque da saúde, CEP n. 78.050.000, Cuiabá-MT.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da 

realização da pericia. O pagamento dos honorários periciais será realizado 

em 50% (cinquenta por cento) no início dos trabalhos e o restante ao final, 

depois de prestados os esclarecimentos, se existirem (art. 465, §4º, do 

Código de Processo Civil).

 Intimem-se as partes para, querendo, indiquem assistentes técnicos e 

apresentem os quesitos (art. 465, §1º, incisos II e III, do CPC).

Intime-se o perito acima nomeado para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste a concordância da nomeação e, por consequência, caso 

positivo, apresente a proposta de honorários.

Com a indicação dos honorários, intimem-se as partes para ciência e 

havendo concordância pela Requerida, que efetue o pagamento integral 

dos honorários periciais (art. 95 do Código de Processo Civil), no prazo de 

15 (quinze) dias.

Com o pagamento, intime-se o perito judicial para designar dia e hora para 

início dos trabalhos periciais, expedindo na oportunidade alvará para 

liberação de 50% (cinquenta por cento) dos honorários.

Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos.

Do laudo, às partes.

Ressalta-se que o pedido de produção de outras provas será apreciado 

após a conclusão do laudo pericial.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 442332 Nr: 18425-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

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

OAB:OAB/MT 13241-A, FELIPE HASSON - OAB:42.682/PR, JOSÉ 

SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT, SANDRA 

CALABRESE SIMÃO - OAB:13.271/PR

 Vistos etc.

Intime-se a Executada para que manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do pedido de fl. 421.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 934760 Nr: 51844-92.2014.811.0041

 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: PABLO DIEGO CORREA DA SILVA

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

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

ROSA - OAB:10.097 / MT, DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN - 

OAB:OAB/19637, VINICIUS ARRUDA MONTEIRO DA SILVA - 

OAB:21391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826/A

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos (fl. 170), conforme pleiteado (fl. 179), 

mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 830185 Nr: 35908-61.2013.811.0041

 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: WALDEMAR MARCONATO, MARLENE MARCONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL MINATEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/0 OAB/MT, ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A, ODAIR A. 

BUSÍQUIA - OAB:11.564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:MT/ 8.202, SERGIO 

ADILSON DE CICCO - OAB:2654/MT

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

impulsiono os autos intimando o autor, por intermédio de seu patrono, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

devolução dos autos ao arquivo.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1013422 Nr: 28999-32.2015.811.0041

 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: LUCIENE ALVES DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO INACIO 

MORAIS - OAB:26.951/GO, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748/PE

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes, para se manifestarem acerca 

da proposta de honorários periciais (fls.497) no prazo de 10 (dez) dias.

Clara Cristina da Silva Alves

Estagiária de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 870801 Nr: 10147-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

EPP, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SIFUENTES MACHADO, PATRICIA 

GOMES SIFUENTES MACHADO, LUIS FELIPE GOMES SIFUENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, MARCELO PEREIRA DE LUCENA - 
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OAB:16.528/MT, NAIARA EDUARDA BRITO SALA - OAB:OAB/MT 

19.200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT

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

impulsiono os autos para intimar o autor, por intermédio de seu patrono, 

para manifestar acerca das petições e documentos de fls. 141/149, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 944616 Nr: 57221-44.2014.811.0041

 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: AMPER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA LOCAÇÕES E TRANSPORTE 

RODOVIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ATLAS UCCI - 

OAB:195330/SP, GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA - OAB:, 

LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-B/MT, RODRIGO LEITE 

DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos intimando o autor, por intermédio de seu patrono, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

devolução dos autos ao arquivo.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1302424 Nr: 9070-08.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804 

OAB/MT

 Dessa forma, defiro a expedição de alvará judicial em favor do Exequente 

para liberação da importância depositada às fls. 82/83, observando os 

dados bancários indicados em fl. 85, independente de caução, desde que 

mediante o decurso de prazo recursal da presente.Com o decurso de 

prazo recursal e expedido o competente alvará, arquive-se o presente 

feito com as baixas e anotações de estilo, até ulterior manifestação das 

partes, em caso de modificação da sentença.Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 713223 Nr: 5863-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. B. REUTER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Considerando que a parte Executada foi citada via edital em fase de 

conhecimento, revogo a decisão de fl. 166.

 Por consequência, intime-se a parte Executada via edital (art. 513, §2º, 

inciso IV, Código de Processo Civil) 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.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1158603 Nr: 35336-03.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELGINA MACENO COSTA, VINICIUS URAITAN MACENO 

ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS MOBILIÁRIOS LTDA, SPE BROOKFIELD CONTORNO 

LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FATIMA DO AMARAL - 

OAB:OAB/MT 11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem 

as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do 

julgamento antecipado da lide.

 No mesmo prazo acima mencionado, as partes deverão apontar as 

questões de fato e de direito que entenderem pertinentes ao julgamento da 

lide.

Na oportunidade as partes poderão manifestar interesse na realização de 

audiência conciliatória.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos para apreciação das provas pretendidas ou se for o 

caso, para o julgamento antecipado da lide.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1148824 Nr: 31184-09.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT, ERNANI 

ALBUQUERQUE PREUSS, ALTINO JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETA EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, JL BORGES ALVES ARQUITETURA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756/MT, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009, BRUNA ELISA PERON - OAB:14.604, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem 

as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do 

julgamento antecipado da lide.

 No mesmo prazo acima mencionado, as partes deverão apontar as 

questões de fato e de direito que entenderem pertinentes ao julgamento da 

lide.

Na oportunidade as partes poderão manifestar interesse na realização de 

audiência conciliatória.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos para apreciação das provas pretendidas ou se for o 

caso, para o julgamento antecipado da lide.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1165152 Nr: 37992-30.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO PRADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO DE MATOS JUNIOR - 

OAB:13.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 
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OAB:108.654 MG

 Vistos etc.

 Observa-se a existência de matérias discutidas no presente feito 

abrangendo inúmeros Recursos Especiais ajuizados perante o Superior 

Tribunal de Justiça.

 Está pendente de julgamento junto à referida Corte Superior o Recurso 

Especial nº. 1.614.721/DF e o Recurso Especial nº. 1.631.485/DF (ambos 

cadastrados como Tema 971), os quais se discutem a seguinte tese:

 “Definir acerca da possibilidade ou não de inversão, em desfavor da 

construtora (fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente 

para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da 

construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção 

objeto de contrato ou de promessa de compra e venda.”

Além disso, está pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de 

Justiça o Recurso Especial nº. 1.498.484/DF e o Recurso Especial nº. 

1.635.428/SC, os quais pretendem:

“Definir acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por 

lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do 

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

de contrato ou promessa de compra e venda.”

 Ressalta-se que as matérias discutidas acima estão sendo processadas 

na forma de recurso repetitivo, nos termos do artigo 1036 do Código de 

Processo Civil e que o referido Tribunal determinou o sobrestamento de 

todos os processos em trâmite no país em que há discussão acerca das 

matérias transcritas acima (nos termos do artigo 1037, II, do Código de 

Processo Civil), como é o caso da presente ação, conforme se vê em fls. 

15/18.

 Diante do exposto, determino a suspensão do presente feito até o 

julgamento final pelo Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais 

nº. 1.614.721/DF, nº. 1.631.485/DF, nº. 1.498.484/DF e nº. 1.635.428/SC.

Após, conclusos para possível julgamento antecipado da lide, conforme 

pretendido pelas partes (fls. 179/180).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 90088 Nr: 8795-26.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTOS DE SERVIÇOS MÁXIMOS LTDA

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

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULINIL GONÇALVES ARINE - 

OAB:

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo de 01 (um) ano e inexistindo manifestação do 

Exequente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

conforme estabelece o artigo 921, §2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 943046 Nr: 56354-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL BATISTA SOUZA MAIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS - 

OAB:13.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos etc.

Joel Batista Souza Maia promoveu o presente Cumprimento de Sentença 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados 

e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fls. 68/69, conforme requerido à fl. 75.

 Após, expeça-se alvará judicial em favor da perita judicial para liberação 

da importância depositada em fls. 73/74.

Expedidos os alvarás, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 22818 Nr: 13294-82.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMÁ FREITAS DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR DE LIMA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT

 Vistos etc.

Para apreciação dos pedidos de fl. 146, determino que a parte Exequente 

colacione aos autos memória de cálculo atualizada e discriminada do saldo 

exequendo.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 30027 Nr: 11752-97.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ANTÔNIO ROTAVA, JÚLIO CÉSAR 

MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-A/MT, JOSE CARLOS LARANJEIRA - OAB:15.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 326. Deverá a secretaria observar os endereços 

atualizados dos Executados informados nos autos.

Ademais, intime-se a parte Exequente para, no prazo legal, providenciar o 

preparo da carta precatória, ou retirá-la para proceder à sua distribuição 

na Comarca deprecada, comprovando nos autos esta distribuição.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 754490 Nr: 6472-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA EUNICE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 6.120, THIAGO LOUZICH DA SILVA - 

OAB:17532/MT

 Vistos etc

Inexistindo impugnação e estando de acordo com o estabelecido na 

decisão de fl. 199, homologo o cálculo de fl. 201, devendo a execução 

prosseguir pelo valor de R$ 5.714,94 (cinco mil, setecentos e quatorze 
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reais e noventa e quatro centavos), com as devidas atualizações 

posteriores à data do cálculo.

Considerando o interesse da parte Executada, intime¬-se a Exequente 

para que manifeste interesse na realização de audiência conciliatória, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Havendo interesse da Exequente, determino a remessa dos autos à 

Central de Conciliação deste Fórum para agendamento de audiência 

conciliatória.

Com o agendamento, intimem-se as partes na pessoa de seus patronos 

para comparecimento à solenidade, salientando que a ausência 

injustificada caracterizará ato atentatório à dignidade da justiça.

As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público.

Não havendo interesse, determino que a parte Exequente apresente 

memória de cálculo atualizada e discriminada do saldo exequendo e, após, 

venham os autos conclusos para análise dos pedidos de fls. 205/206.

Determino que a Secretaria proceda a abertura de novo volume dos autos, 

conforme determina a C. N. G. C.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1162981 Nr: 37174-78.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENICE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

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

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem 

as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do 

julgamento antecipado da lide.

 No mesmo prazo acima mencionado, as partes deverão apontar as 

questões de fato e de direito que entenderem pertinentes ao julgamento da 

lide.

A Defensoria Pública deverá ser intimada na forma da lei.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos para apreciação das provas pretendidas ou se for o 

caso, para o julgamento antecipado da lide.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 930666 Nr: 49648-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA CRISTINA DOMINGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LUERSEN - OAB:14419, 

PABLO JOSÉ MELATTI - OAB:OAB/MT 11096, SEBASTIÃO AUGUSTO 

CORREA DE MORAES - OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para apreciação do pedido de expedição de alvará, determino que a 

Executada seja intimada pessoalmente da penhora efetivada via sistema 

Bacenjud (fls. 70/71).

Para apreciação dos demais pedidos contidos no petitório de fls. 72/verso, 

determino que a Exequente apresente memória de cálculo atualizada e 

discriminada do saldo exequendo, abatendo o valor penhorado.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 906908 Nr: 34829-13.2014.811.0041

 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: AJDS, JOSELINA DA SILVA LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos (fl. 218/219), conforme pleiteado (fl. 

220), mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 942239 Nr: 55906-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLENE ALVES DOS SANTOS

 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 CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Gislene Alves dos Santos promoveu o presente Cumprimento de Sentença 

em desfavor de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, ambos 

qualificados e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 173, conforme requerido à fl. 176.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 882598 Nr: 18335-73.2014.811.0041

 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: ARMERINDO ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHESIA ADRIANA CAMARÇO - 

OAB:10334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará para liberação da quantia depositada em fl. 

158, conforme requerido em fl. 164, mediante o decurso de prazo recursal 

da presente.

Recebo a petição de fls. 164/166 como cumprimento de sentença do valor 

restante da condenação. Anote junto à autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, 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, sobre o 
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restante (artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil), iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 923003 Nr: 45236-78.2014.811.0041

 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: WESLEY JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 212), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 118467 Nr: 7259-38.2003.811.0041

 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: J. G. DA S., BENEDITA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

LTDA, AGF - BRASIL SEGUROS S/A, IRB- BRASIL RESSEGUROS S/A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, FLÁVIA DE CASTRO STRINGHETA - OAB:8.550/MT, 

Izabel Cristina Mello Delmondes Ocampos - OAB:7.394/MS, 

LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - OAB:3517, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT, MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:16.943-A, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - 

OAB:3.512/MS, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - OAB:MT 7670, 

RODRIGO SÊMPIO FARIA - OAB:8078/MT, ROGÉRIO NUNES 

GUIMARÃES - OAB:6569/MT

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 911/914, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

 Determino a exclusão do polo passiva das requeridas AGF – Brasil 

Seguros e IRB- Brasil Resseguros S/A, sendo que o feito prosseguirá em 

face da Executada Simarelli Distribuidora de Derivados de Petroleo LTDA, 

conforme indicado nos itens “a” e “b” da petição de fl. 913.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1076448 Nr: 58220-60.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATALINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:7725

 Vistos etc.

Sendo as partes legítimas, estando devidamente representadas e 

inexistindo preliminar ou prejudicial a ser apreciada, dou o feito por 

saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal pleiteada pelas partes, assim 

como o depoimento pessoal destas.

Para tanto, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o 

dia 28 de março de 2019, às 14:30 horas.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecimento ao ato, sob pena 

de confissão.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código.

Arrolada testemunha pela Defensoria Pública, autorizo sua intimação via 

judicial, conforme estabelece o artigo 455, §4º, inciso IV, do Código de 

Processo Civil.

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1031395 Nr: 37447-91.2015.811.0041

 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: EDVITOR BENEVIDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 133), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 954109 Nr: 2118-18.2015.811.0041

 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: WELLERSON SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos etc.

Observo que o acordo firmado entre as partes (fls. 195/197) versa sobre 

direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos.

Por consequência, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea ‘’b’’ c/c artigo 924, inciso III, ambos do Código de 

Processo Civil.

Honorários advocatícios e custas processuais conforme a avença.

Transitada em julgado a presente, defiro a expedição de alvará judicial em 

favor da Requerente, para levantamento da importância depositada em fl. 

200, conforme requerido (fl. 201).

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1032062 Nr: 37756-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SILVIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:11854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará para liberação da quantia depositada em fl. 

198, conforme requerido no item “1” da petição de fls. 202/203, mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Antes de apreciar o pedido de penhora de valores, determino que a parte 

Executada seja intimada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena penhora.

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, intime-se o 

Exequente para apresentar memória de cálculo atualizada e discriminada 

do saldo exequendo e, após, conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1052969 Nr: 47854-59.2015.811.0041

 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: ANTONIO ROSALVO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - 

OAB:155834

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida às fls. 86/88, restando cumprida na integralidade a 

obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará judicial para 

liberação da referida importância, conforme pleiteado, mediante o decurso 

de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 821867 Nr: 28054-16.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT, MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE 

ANDRADE - OAB:12596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Vistos etc.

Antonio Carlos de Barcelos promoveu o presente Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados e 

representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário. Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor do patrono da parte Exequente para levantamento da 

quantia equivalente a R$ 8.025,76 (oito mil, vinte e cinco reais e setenta e 

seis centavos), conforme requerido à fl. 364.

Defiro também a expedição de alvará judicial em favor do Exequente para 

levantamento do saldo remanescente da quantia depositada em fls. 

360/361, observando os dados bancários indicados em fl. 365.

 Após, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1141494 Nr: 28061-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTINO QUINTINO DOS SANTOS

 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, MARIA ALICE MALHEIROS DALTRO - OAB:22.773, 

THALISSON GAYVA MORAES - OAB:18846

 Vistos etc.

Sendo as partes legítimas, estando devidamente representadas e 

inexistindo preliminar ou prejudicial a ser apreciada, dou o feito por 

saneado.

Fixo como ponto controvertido da presente lide a existência ou não de 

fraude na rede de água da residência do Autor.

Defiro a produção de prova testemunhal pleiteada pelas partes, assim 

como o depoimento pessoal destas.

Para tanto, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o 

dia 27 de março de 2019, às 15:30 horas.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecimento ao ato, sob pena 

de confissão.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código.

Arrolada testemunha pela Defensoria Pública, autorizo sua intimação via 

judicial, conforme estabelece o artigo 455, §4º, inciso IV, do Código de 

Processo Civil.

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1096454 Nr: 9034-34.2016.811.0041

 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: ALESSANDRA FERREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos etc.Inexistindo preliminar ou prejudicial de mérito a ser apreciada, 

sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, dou o 

feito por saneado.Fixo como ponto controvertido da presente lide a 

existência ou não de cobrança abusiva nas faturas de água referentes 

aos meses de julho a dezembro de 2015, relativas ao imóvel registrado 

sob a matrícula n. 450835-1. Para solução da controvérsia, entendo que a 

produção de prova pericial no hidrômetro faz-se necessária, como 

pretendido pela concessionária Requerida.Para realização da prova 

pericial, nomeio como perito judicial a empresa Real Brasil Consultoria Ltda, 
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na pessoa de seu responsável técnico, com endereço comercial na Av. 

Rubens de Mendonça n. 1856, sala 408, bosque da saúde, CEP n. 

78.050.000, Cuiabá-MT.Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo, contados a partir da realização da pericia. O pagamento dos 

honorários periciais será realizado em 50% (cinquenta por cento) no início 

dos trabalhos e o restante ao final, depois de prestados os 

esclarecimentos, se existirem (art. 465, §4º, do Código de Processo Civil). 

Intimem-se as partes para, querendo, indiquem assistentes técnicos e 

apresentem os quesitos (art. 465, §1º, incisos II e III, do CPC).Intime-se o 

perito acima nomeado para que no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a 

concordância da nomeação e, por consequência, caso positivo, apresente 

a proposta de honorários.Com a indicação dos honorários, intimem-se as 

partes para ciência e havendo concordância pela Requerida, que efetue o 

pagamento integral dos honorários periciais (art. 95 do Código de 

Processo Civil), no prazo de 15 (quinze) dias.Com o pagamento, intime-se 

o perito judicial para designar dia e hora para início dos trabalhos periciais, 

expedindo na oportunidade alvará para liberação de 50% (cinquenta por 

cento) dos honorários.Da designação, intimem-se as partes e assistentes 

técnicos.Do laudo, às partes.Ressalta-se que o pedido de produção de 

outras provas será apreciado após a conclusão do laudo 

pericial.Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 342841 Nr: 12996-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILLEMOR, TRIGUEIRO,SAUER E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230/MT, YTALO AUGUSTO PONA - OAB:16.281/MT

 Vistos etc.

Villemor, Trigueiro, Sauer e Advogados Associados promoveu o presente 

Cumprimento de Sentença em desfavor de Tuiutur Viagens e Turismo 

LTDA, nos termos do postulado de fls. 290/293.

Intimada para efetuar o pagamento da obrigação, a parte Executada 

deixou transcorrer in albis o prazo, sem manifestação.

 A Exequente requereu o bloqueio de valores via sistema Bacenjud, cujo 

pedido foi deferido.

Realizado o bloqueio integral da obrigação via Bacenjud, a Executada 

quedou-se inerte e a Exequente manifestou pela liberação da importância 

via alvará judicial.

Relatado o necessário. Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois conforme se vê 

das fls. 304/305, houve bloqueio de valores na conta bancária da 

Executada, satisfazendo na integralidade o crédito exigido.

 Diante do exposto, tendo em vista o cumprimento da obrigação pela 

Executada, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

 Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da Exequente para levantamento da importância 

penhorada às fls. 304/305, observando os dados bancários indicados à fl. 

300.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1208833 Nr: 8035-47.2017.811.0041

 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: FABIO JUNIOR MULLER CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 250), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 357006 Nr: 27319-56.2008.811.0041

 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: CANDIDA GARCIA

 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: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MS 5.871, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 515), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1129866 Nr: 22963-37.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o autor, por intermédio de seu patrono, para 

manifestar acerca de fls. 134/139, no prazo de 05 (cinco) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 806912 Nr: 13392-47.2013.811.0041

 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: MILTON CORREIA MENACHO

 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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar as partes, através de seus 

patronos, acerca da data da perícia designada para o dia 27 de setembro 

de 2018, às 10:00h no endereço situado na Av. das Flores, 843, sl 34 - 

Complexo hospitar Jardim Cuiabá, munido de documentos pessoais e 

exames já realizados.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 903281 Nr: 32306-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONORA PRATTS MEIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11.679/MT, RAY CARVALHO DIAS - OAB:24.376/O

 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 cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 911709 Nr: 37964-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODONELSO BETTIATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIRA MUTRAN - 

OAB:10.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face a penhora no rosto dos autos determinada pelo Juízo da Primeria 

Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, intimo o autor para, querendo 

se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 24874 Nr: 6388-18.1997.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HABITACIONAL ADM. DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GUIDO DA SILVA, JUSCILEI HELENA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para apreciação do pedido de penhora de bens, determino que a 

Exequente apresente memória de cálculo atualizada e discriminada do 

saldo exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 808959 Nr: 15433-84.2013.811.0041

 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: DORIVAL MINATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR MARCONATO, MARLENE 

MARCONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ADILSON DE CICCO - 

OAB:2654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR BUSIQUIA - 

OAB:11.564-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o autor, por intermédio de seu patrono, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

devolução dos autos ao arquivo.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 343539 Nr: 13773-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GALESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE GENÉTICA SÃO THOMÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a expedição de ofício ao CRI competente para averbação das 

penhoras, nos termos do artigo 844 do Código de Processo Civil.

 Expeça-se novo mandado para avaliação dos bens (art. 870, caput do 

Código de Processo Civil).

 Da avaliação, intimem-se as partes.

Intimem-se. Cumpram-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 700298 Nr: 34921-30.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELÇO COSTA MARQUES

 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: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o autor, por intermédio de seu patrono, para 

manifestar acerca de fls. 190/192, no prazo de 05 (cinco) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 392302 Nr: 24128-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LOUREIRO DE LARA PINTO, G. COIMBRA 

IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHINAIDER GRÁFICA EXPRESS LTDA - ME, 

GREGORY SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843, KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - OAB:13379/MT, PEDRO 

CORREA FRANCO - OAB:22.926, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO 

DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7031

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o autor, por intermédio de seu patrono, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1147741 Nr: 30721-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CAVALHERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE BEZERRA BENEVIDES 

RAMOS - OAB:13.350-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, defiro a liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML), 

mediante a constatação pelos médicos legistas de que as características 

do cadáver são compatíveis com as contidas no laudo pericial, que 

acompanhará esta decisão.Determino que os médicos legistas emitam 

laudo atestando a compatibilidade das características físicas, que deverá 

ser encaminhado pelo IML à este Juízo imediatamente.Considerando que 

há indícios nos autos de que Luciene Mesquita dos Santos era convivente 

de João Cavalhero, conforme se vê em fls. 666/667 e na própria inicial, 

quando o Requerente, ao se qualificar, indicou que convivia em união 

estável, autorizo a mesma a retirar o corpo após a sua devida 

identificação, conforme restou acima determinado.Cumpra-se a presente 

decisão sem a oitiva do Ministério Público, em razão da urgência que o 

caso requer, servindo a presente decisão como mandado/alvará que 

deverá ser cumprido por Oficial de Justiça plantonista.Cumprida 

integralmente a presente, venham os autos conclusos.Cumpra-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 450826 Nr: 23311-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. R. P. J, URCELINA CRESTINA CONCEIÇAO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAMBOYAN MODAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDIANE DIAS DE JESUS - 

OAB:13.541-MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, GLEISSON ROGER DE PAULA COÊLHO - OAB:11757, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, VANUZA ERRUAN ROCHA 

POROFO - OAB:15648-O/MT

 Vistos etc.

A Executada apresentou Exceção de Pré-executividade às fls. 147/151, 

alegando que cumpriu integralmente a obrigação, em razão dos depósitos 

realizados às fls. 123/125 e fls. 130/133.

Ocorre que, analisando os documentos de fls. 130/133 e em consulta à 

conta única vinculada ao presente feito (sistema SisconDJ), resta em 

evidência que os referidos documentos não servem para comprovar o 

pagamento da obrigação fixada na sentença, pois observa-se das guias 

de recolhimento de n. 44016 e 44021 (fls. 132/133) que tais valores foram 

depositados à título de custas judiciais e não para pagamento da 

obrigação.

Portanto, não há que se falar em cumprimento da obrigação e cabe à 

Executada buscar o reembolso administrativamente do referido montante 

junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Por consequência, incabível a condenação das Exequentes por litigância 

de má-fé.

Diante do exposto, indefiro a Exceção de Pré-executividade de fls. 

147/151 e concedo à Executada o prazo de 15 (quinze) dias para 

pagamento da obrigação remanescente, devidamente atualizada, sob pena 

de penhora.

Em razão disso, deixo de apreciar o pedido de fls. 158/159.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1035376 Nr: 39293-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UEMURA FERNANDES E HOSSODA LTDA, VERA LÚCIA 

UEMURA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE BALLEN ORO, COMERCIAL 

HORTIFRUTI CENTRO OESTE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSIQUIA - 

OAB:11.564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Constatando que a Executada encontra-se se ocultando, conforme 

certidão de fl. 88, defiro a sua citação por hora certa, conforme requerido.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 741004 Nr: 37779-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Deixo de apreciar o pedido de penhora de fl. 101, em razão do informado 

pelo Exequente à fl. 108.

Intime-se o Executado pessoalmente para que manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca da penhora de fl. 97, assim como da avaliação 

fornecida pelo Exequente às fls. 104/105.

No mesmo prazo acima fixado, determino que o Executado indique a 

localização em que o referido bem poderá ser encontrado.

Considerando o disposto no artigo 840, §1º e §2º, do Código de Processo 

Civil, intime-se o Exequente para que manifeste o interesse em ser fiel 

depositário do bem.

Cumpridas todas as diligências acima, venham os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 447799 Nr: 21547-44.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO TEIXEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO MIRANDA - 

OAB:9.779 MT, JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - 

OAB:6.693/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Requerida, para que se 

manifeste acerca dos embargos de declaração apresentado nos autos.

Clara Cristina da Silva Alves

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1098065 Nr: 9723-78.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVANDERIA ALBA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWDROP QUIMICA LTDA, HOUGHTON 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA LUIZA PRADO FEUSER - 

OAB:16188, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍS FRANCO PAMPLONA - 

OAB:282.333, MARCIO MARTINELLI AMORIM - OAB:153.650/SP, 

SAMUEL VAZ NASCIMENTO - OAB:214886/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono com a finalidade de intimar a parte Autora para que, querendo, 

impugnar as contestações, no prazo de 15 (quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 15262 Nr: 10874-41.2000.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da petição protocolada em 03/05/2018 às 13:28:53 pelo 

Protocolo da Comarca sob nº 461012 não ter sido localizada na secretaria 

e nem no protocolo, intimo o advogado do autor para trazer cópia para ser 

juntada no autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 29844 Nr: 4527-31.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DETOMIN BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FAVALESSA SAMPAIO 

- OAB:375091 OAB/SP, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - 

OAB:10.393/MT, THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - OAB:OAB/MT 

11.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA T VIANA 

REGINATO - OAB:3500-B/MT
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 Certifico que não foi localizado o documento rotocolado em 03/05/2018 às 

18:05:34 pelo Protocolo da Comarca sob nº 466623, vinculado a este feito, 

assim procedo a intimação das partes para que tragam, no prazo de 10 

(dez) dias cópia da petição com o protocolo para que seja juntado nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 46254 Nr: 13188-23.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME, ROSALVO PINTO 

BRANDAO, ALESSANDRO MEYER DA FONSECA, JOSE GUILHERME 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTÔNIO PIRES DE MIRANDA, BANCO 

DO BRASIL S/A, ROSALVO PINTO BRANDAO, ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - OAB:7627-A, JOSE GUILHERME JUNIOR - OAB:2615, 

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:, ROSALVO PINTO BRANDÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, 

MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Certifico que o Alvará de n. 405032-0, fls. 480, no valor de R$ 2.586,78, 

foi expedido equicocadamente ao escritório de advocacia Rosalvo Pinto 

Brandão quando deveria ser expedido ao escritório Guilherme & 

advogados Associados, assim procedo a intimação deste primeiro para 

que proceda a devolução do valor pago, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim 

de ser pago corretamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 824790 Nr: 30829-04.2013.811.0041

 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: ALEXANDRE SERVELHERE DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA PEREIRA SEBA DO 

AMARAL - OAB:8.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:OAB/SP 239766, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará judicial em favor do Exequente para 

levantamento de toda importância penhorada da pensão recebida pelo 

Executado Abadio, conforme requerido em fl. 441, mediante o decurso e 

prazo recursal da presente. Caso os valores ainda não tenham sido 

vinculados ao presente feito, oficie-se a conta única solicitando a 

vinculação.

Por outro lado, indefiro o pedido para que o Mato Grosso Previdência – 

MTPREV proceda a transferência dos descontos diretamente para conta 

bancária da parte Exequente, como pretendido em fl. 441, por ausência de 

previsão legal nesse sentido.

 Para apreciação do pedido de penhora via Bacenjud, determino que a 

parte Exequente apresente memória de cálculo atualizada e discriminada 

do saldo exequendo, observando os valores descontados da pensão do 

executado levantados via alvará judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1151472 Nr: 32349-91.2016.811.0041

 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: ADRIANA SOARES DONIZETTI DA COSTA

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que o autor requer o levantamento do alvará, porém este já foi 

expedido e pago na data de 22/12/2017 através do alvará 371199-4/2017, 

razão que devolvo os autos à central de arrecadação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1272730 Nr: 28531-97.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIS SANTAREM GONZALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AUX. M. MORAES DE 

FREITAS - OAB:11.507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono nos autos com a finalidade de intimar a parte autora através do 

seu patrono, para efetuar o prosseguimento dos autos conforme decisão 

de fls. 125, no prazo de 05 (cinco) sob pena de extinção.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024454-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RUVIERI DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Gustavo Ruvieri de Amorim ajuizou a presente Ação Ordinária 

com pedido de Tutela de Urgência em face de Grupo Econômico Kroton 

Educacional S/A (Unic – Universidade de Cuiabá), ambos qualificados nos 

autos. O Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, que a 

Requerida inclua seu nome na lista de Colação de Grau da turma de 

Arquitetura e Urbanismo e participe da Colação de Grau na data de 

07/08/2018 (terça-feira), com início às 18h30min e das demais solenidades 

que dependa de autorização expressa da Requerida, sob pena de multa 

diária. Para tanto, alega ter perdido o prazo para realizar uma atividade 

referente matéria curricular denominada “Estudo Dirigido 10” e/ou “ED 10”, 

consequentemente, teria procurado a coordenadoria de seu curso o qual 

informou para aguardar o final do semestre, momento em que 

disponibilizaria outra atividade para suprir a falta da nota, bem como, que 

realizasse o curso de “Responsabilidade Social, Sustentabilidade e Capital 

Humano”, o qual concluiu com êxito. Argumenta que no início do mês de 

julho do corrente ano foi surpreendido com informação prestada pela 

Requerida de que estaria impedido de participar da Colação de Grau que 

irá ocorrer no dia 07/08/2018 (amanhã), em razão da não conclusão do 

“ED 10”, bem como, que deverá se matricular novamente para concluir a 

mesma. 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). A probabilidade do direito se 

evidencia pelo Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (ID 

14562593), pelo histórico de notas contido em ID 14562630, pela 

notificação extrajudicial da Requerida (ID 14562640) e pelos documentos 

relativos a realização e aproveitamento de curso equivalente ao exigido 
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pela instituição de ensino superior (ID 14562635, 14562643 e 14562649), 

além dos demais documentos trazidos nos autos que, a princípio, 

demonstram a ocorrência dos fatos narrados na petição inicial. Convém 

ainda registrar que, pelo que extrai dos autos, a matéria curricular, 

supostamente não concluída pelo Requerente, trata-se de atividade 

complementar ao curso de graduação, tendo apenas como intuito a 

obtenção de horas extracurriculares, bem como que o curso realizado 

pelo Requerente em substituição ao “ED 10”, possui o dobro de horas/aula 

exigidos na referida matéria. 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. 

Por outro lado, ressalto que a tutela de urgência deve ser deferida de 

forma parcial, somente para determinar a participação do Requerente em 

todas as atividades da solenidade de colação de grau que ocorrerá 

amanhã, posto que, em sede de cognição sumária, não vislumbro a 

presença dos requisitos exigidos em Lei para determinar que o mesmo 

obtenha a colação de grau propriamente dita ou determinar que a 

Requerida reconheça a validade de curso realizado pelo Autor, 

substituindo-o pelo curso o qual, em tese, o Requerente foi reprovado. 

Inviável neste momento processual o deferimento da tutela de urgência na 

forma pretendida, pois na verdade diz respeito ao mérito da presente 

demanda, haja vista a necessidade de se averiguar o preenchimento de 

todos os requisitos necessários para a Colação de Grau do Autor. Nesse 

sentido, em caso análogo ao presente, o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso já entendeu: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER – CORREÇÃO DE NOTAS E COLAÇÃO DE GRAU - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO – 

NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A 

CONCESSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável 

a concessão da antecipação da tutela se esgota o próprio objeto da 

prestação jurisdicional buscada.A ausência de prova do fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação descaracteriza a necessidade 

de provimento urgente do Recurso. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017). (Grifei) Ademais, a pretensão do 

Requerente não pode ser analisado liminarmente, pois trata da resolução 

parcial da lide, em claro detrimento aos princípios constitucionais do 

contraditório e do devido processo legal. Neste sentido: AGRAVO 

INTERNO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E 

INVALIDEZ PERMANENTE COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCORREITA A AUTORIZAR A 

TUTELA ANTECIPATÓRIA. 1.I nviabilidade da concessão da medida 

antecipatória, por ausência de um dos requisitos legais e necessários, a 

que se refere o art. 273, I, do Código de Processo Civil, ou seja, 

verossimilhança do direito alegado, mediante prova inequívoca. 2. Tutela 

antecipada no sentido de condenar a seguradora ré ao pagamento do 

capital segurado, bem como efetuar o depósito do valor referente à 

indenização securitária, mostra-se descabida, pois se concedida à liminar 

pleiteada tal medida importaria na antecipação da solução de mérito, sem 

que houvesse a dilação probatória. 3. Ressalta-se, ainda, que eventual 

dano ocasionado em virtude do retardo injustificado no pagamento da 

indenização securitária, poderá ser objeto de reparação, mediante ação 

indenização. Situação esta que demonstra que não se está diante, 

também, de dano de natureza irreparável, ao menos não se vislumbra este 

de plano. 4. Os argumentos trazidos no recurso não se mostram 

razoáveis para reformar a decisão monocrática. Negado provimento ao 

agravo interno. (Agravo Nº 70040443061, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

26/01/2011) – grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PEDIDO QUE SE 

CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

No caso concreto, o pedido liminar foi corretamente indeferido pelo D. 

Magistrado a quo, uma vez que se fosse integralmente atendido, haveria 

julgamento de mérito. Não é possível, sem prejuízo do Contraditório e do 

Devido Processo Legal, suspender os efeitos do contrato de promessa de 

compra e venda, ao menos em juízo de cognição sumária: para isso, 

necessária a angularização processual e a dilação probatória, sob o crivo 

do contraditório. Manutenção da decisão. Precedentes jurisprudenciais. 

Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de instrumento. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059064592, Vigésima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 

27/03/2014). (TJ-RS , Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Vigésima Câmara Cível) - grifei. Ante o exposto, 

presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a 

Requerida autorize a participação do Requerente em todas as atividades 

relativas a Colação de Grau do curso de Arquitetura e Urbanismo, que irá 

ocorrer no dia 07/08/2018 (amanhã), a partir das 18h30min. Em caso de 

descumprimento fixo multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), em desfavor 

da Requerida. 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 12 de novembro de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada na Sala 01 

da Central de Conciliação 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. CONSIDERANDO A URGÊNCIA DO PEDIDO E O PRAZO 

ÍNFIMO PARA O SEU CUMPRIMENTO, A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ 

COMO MANDADO, BEM COMO, DEVERÁ SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE 

JUSTIÇA PLANTONISTA. Intime e cumpra-se, expedindo o necessário.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024091-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos, 

distribuída sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo 

pedido de gratuidade formulado nos autos, intime a parte requerente, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito 

a Guia de recolhimento das custas processuais com o comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos processos que 

tramitam no PJE-MT, encontra-se regulamentada no Provimento 

22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023885-90.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 100 de 629



Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON LEOCADIO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SABADIN (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1023885-90.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Ação 

Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico praticado por Herdeira 

Relativamente Incapaz, já falecida. Conforme dispõe a Resolução nº 

004/2014 – CGJ/MT, a competência para processar e julgar os feitos 

referentes à família e sucessões é da Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Cuiabá-MT, para onde determino a redistribuição do 

presente feito, com as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023331-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS EXPORTADORAS DE 

CARNES - ABIEC (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI MALDI DE MELO OAB - SP185770 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. DOS SANTOS AUTO SERVICOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

CP nº 1023331-58.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta Precatória 

com custas recolhidas, restando pendente de comprovação nos autos, o 

recolhimento da diligência para cumprimento do ato deprecado, o que 

deverá ser providenciado pela parte interessada. Dessa forma, não se 

tratando de parte de beneficiária da gratuidade, intime-se a parte 

requerente para comprovar o recolhimento da diligência para cumprimento 

do ato deprecado. Consigne-se que a parte poderá consultar através do 

site (serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando aos autos o comprovante original do depósito do recolhimento 

da diligência, efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com o 

disposto na Portaria 64/2013/DF. Comprovado o recolhimento da diligência 

nos autos, estando a presente missiva revestida dos requisitos exigidos 

pelo art. 260 do CPC, determino o cumprimento da ordem deprecada, 

servindo a cópia da presente como mandado. Atenda-se a disposição 

contida no artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Se, decorrido o prazo 

de 30 dias sem o cumprimento da determinação acima, devolva-se à 

origem, no estado em que se encontra, observadas as providências 

pertinentes com apoio com apoio na seção 7, art. 393, da CNGC/MT - 

seção 7, art. 393, da CNGC/MT. Após o cumprimento, observadas as 

baixas e formalidades legais, devolva-se a presente à comarca de origem 

com nossas homenagens. Às providências. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023471-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO APARECIDO MICHELAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO OAB - MT0014584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS FERNANDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

CP nº 1023471-92.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta Precatória 

com custas recolhidas, restando pendente de comprovação nos autos, o 

recolhimento da diligência para cumprimento do ato deprecado, o que 

deverá ser providenciado pela parte interessada. Dessa forma, não se 

tratando de parte de beneficiária da gratuidade, intime-se a parte 

requerente para comprovar o recolhimento da diligência para cumprimento 

do ato deprecado. Consigne-se que a parte poderá consultar através do 

site (serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando aos autos o comprovante original do depósito do recolhimento 

da diligência, efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com o 

disposto na Portaria 64/2013/DF. Comprovado o recolhimento da diligência 

nos autos, estando a presente missiva revestida dos requisitos exigidos 

pelo art. 260 do CPC, determino o cumprimento da ordem deprecada, 

servindo a cópia da presente como mandado. Atenda-se a disposição 

contida no artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Se, decorrido o prazo 

de 30 dias sem o cumprimento da determinação acima, devolva-se à 

origem, no estado em que se encontra, observadas as providências 

pertinentes com apoio com apoio na seção 7, art. 393, da CNGC/MT - 

seção 7, art. 393, da CNGC/MT. Após o cumprimento, observadas as 

baixas e formalidades legais, devolva-se a presente à comarca de origem 

com nossas homenagens. Às providências. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1023498-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - SP63477-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº1023498-75.2018.8.11.0041 Vistos, Considerando que 

atualmente a cônjuge deste Magistrado litiga em desfavor da parte 

Requerida, assim, nos termos do que dispõe o artigo 145, III do CPC, 

declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções jurisdicionais no 

presente feito. Proceda-se a identificação nos autos quanto ao meu 

impedimento, para fins de evitar conclusões indevidas. A seguir, 

encaminhe-se o presente feito ao substituto legal. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024283-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TAVARES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº1024283-37.2018.8.11.0041 Vistos, Considerando que 

atualmente a cônjuge deste Magistrado litiga em desfavor da parte 

Requerida, assim, nos termos do que dispõe o artigo 145, III do CPC, 

declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções jurisdicionais no 

presente feito. Proceda-se a identificação nos autos quanto ao meu 

impedimento, para fins de evitar conclusões indevidas. A seguir, 

encaminhe-se o presente feito ao substituto legal. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027738-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte Requerida para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do recurso de apelação interposto no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033590-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 101 de 629



ARNALDO LUIZ DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026900-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDO WILSON LUCIANO CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos embargos de declaração, e, no ensejo, 

procedo a intimação da parte requerida para, manifestar-se acerca do 

referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019498-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMES SANTANA ALVES (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)

 

Processo n°. 1019498-66.2017.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14127283 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Requerida ID. 13979822/13979837 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados nos IDs. 

13979829/13979831 em favor da parte Requerente, a ser creditado na 

conta indicada no ID. 14127283. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023146-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON EUGENIO VIEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT0015728A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUDECIR DUARTE PREZA - ME (RÉU)

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, 

onde a autora requer a gratuidade da Justiça, alegando falta de condições 

financeira para arcar com as despesas processuais, deixando, contudo, 

de anexar ao pedido o documento probatório necessário. No caso, o 

pedido inicial não atende os requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, e 

precisa ser adequado, visto que, encontra-se desacompanhado dos 

comprovantes de pagamento que fez a parte requerida. Dessa forma, 

fundamentado no que dispõe os artigos 319 e 99, § 2º do CPC, intime a 

parte requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial anexando nos autos os comprovantes de 

pagamento que fez a parte requerida, bem como, para no mesmo prazo 

demonstrar que faz jus ao benefício requerido, trazendo para os autos 

(comprovante de renda e a última declaração de imposto de renda), ou 

ainda, para no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 292078 Nr: 26367-14.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLON CARLOS DE SOUZA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, NELSON ARAÚJO FILHO - OAB:8505-A, 

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, ROGÉRIO 

NUNES GUIMARÃES - OAB:6.569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 292078

Vistos,

Trata-se de Execução de Honorários que a parte executada revel, deixou 

decorrer o prazo de pagamento da condenação, sem manifestação nos 

autos, conforme relata a certidão de folhas 55.

A parte exequente em manifestação, vem requerer a penhora eletrônica, 

para garantia da condenação.

Ante ao exposto, determino que se formalize a busca junto ao Banco 

Central do Brasil, via sistema Bacenjud, para penhora de valores na conta 

corrente existente em nome da parte executada, até o limite do débito 

exequendo, conforme requer o pedido de folhas 52/54, sendo a penhora 

Bacen negativa ou insuficiente, promova-se a busca de veículos junto ao 

Detran via Renajud.

 A solicitação de bloqueio via Bacenjud obteve resultado negativo, por não 

encontrar valor disponível para penhora na conta bancária da parte 

executada, conforme extrato anexado nos autos.

No Detran, a busca realizada junto ao sistema Renajud também obteve 

resultado negativo por não existir veículos cadastrados em nome da parte 

executada, conforme se verifica no relatório Renajud, que segue em 

anexo.

 Dessa forma, não havendo indicação de outros bens pelo exequente, 

fundamentado no que dispõe o artigo § 3º do artigo 523 do CPC, determino 

que se proceda a penhora de bens que guarnecem a residência da parte 

executada, tantos quantos bastem para garantia do valor exequendo, com 

exceção dos legalmente impenhoráveis, elencados no artigo 833 do CPC.

Expeça-se Mandado Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1026261 Nr: 34911-10.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA RODRIGUES PEDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT, 

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - OAB:9.494, GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15.642/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem quanto 

os esclarecimentos pertinentes ao laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1095057 Nr: 8416-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r 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: W. R. COMÉRCIO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem quanto a 

proposta de honorários pericias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1292324 Nr: 5661-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:18500

 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.: 1273953 Nr: 28994-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREO MATTOSO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO MENDES 

SILVA - OAB:6593/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1273953

Vistos,

Cuida-se de Embargos à Execução oferecidos em oposição a Execução 

de Titulo Extrajudicial em apenso, código nº 743315, objetivando o 

recebimento de valor acordado em Contrato de Locação.

Custas recolhidas fls. 09/10

Em síntese, a Embargante oferece resistência quanto ao título executado, 

alegando a prescrição da pretensão executiva.

No presente caso, não há pedido de efeito suspensivo, além disso, o 

Embargante deixou de oferecer garantia do juízo, o que por si só impedem 

a concessão de tal efeito.

Dessa forma, sendo os presentes embargos tempestivos, os recebo sem 

a aplicação do efeito suspensivo, por não ter a parte embargante 

satisfeito os requisitos previstos no art. 919, §1° do CPC, necessários ao 

deferimento.

Intime-se a parte embargada, para impugnar os embargos, em quinze dias 

- artigo 920, inciso I do CPC.

Apresentada impugnação pela Embargada, ou decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, conforme dispõe o art. 920, 

inciso II do CPC.

Intime-se a parte Embargante.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1273887 Nr: 28965-86.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMAEL DIVINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para manifestar acerca 

da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1276987 Nr: 854-58.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO LUIZ AMBROSIO POMMOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Código do Processo nº 1276987

Vistos,

Cuida-se de Embargos à Execução oferecidos em oposição à Ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial, Processo Código nº 161751, em apenso.

No caso, o executado Marcio Luiz Ambrózio Pommot, citado por Edital, não 

se pronunciou na ação de execução, sendo-lhe nomeado Curador 

Especial, que em síntese vem oferecer embargos por negativa geral, 

alegando nulidade da citação por falta de comprovação nos autos da 

publicação do edital no DJE.

A certidão lavrada as folhas 11, confirma a tempestividade destes 

embargos, não havendo no feito, formulação do pedido de aplicação do 

efeito suspensivo.

Dessa forma, recebo os Embargos a Execução, sem aplicação do efeito 

suspensivo, por falta de preenchimento dos requisitos previstos no art. 

919, §1° do CPC, necessários ao deferimento.

Intime-se a parte embargada, para impugnar os embargos, em quinze dias 

- artigo 920, inciso I do CPC.

 Apresentada impugnação pela Embargada, ou decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, conforme dispõe o art. 920, 

inciso II do CPC.

Intime-se a parte Embargante, observando-se o que dispõe o art. 183, § 1o 

e 186, § 1º, ambos do CPC.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1093276 Nr: 7618-31.2016.811.0041

 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: ROTA OESTE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA BAGGIO DE 

CARVALHO RICHTER - OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO SCHMIDT - 

OAB:4.032

 ANTE O EXPOSTO, nos termos dos arts. 487 I c/c art. 701, §2º do CPC, 

REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, e, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial e via de consequência, declaro constituído de pleno 

direito, em titulo executivo, o crédito do Autor no valor de R$ 46.049,51 

(quarenta e seis mil, quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos), 

acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambos a 

partir do vencimento de cada título, acrescido ainda das despesas com 

protesto, sobre as quais deverão incidir somente a correção monetária 

(INPC) a partir do desembolso. CONVERTO O MANDADO INICIAL EM 

MANDADO EXECUTIVO, em conformidade com o art. 513,§1º e seguintes 

do CPC. Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85, §2º do 

CPC.Transitada em julgado a parte Autora deverá habilitar seu crédito 

perante o Juízo Universal nos autos da Recuperação Judicial informada 

pela parte Requerida as fls. 118/142.Expedida a certidão para habilitação 

do crédito, inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 03 de agosto de 2018.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1122628 Nr: 19887-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO CLARICE LISPECTOR, 

ALTERNATIVA - ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA, WANNYA 

TEREZINHA DE SOUZA COELHO, JULIO CESAR ANDRADE VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON CECILIO DE MESQUITA - 

OAB:8067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo - Código nº 1122628

Vistos,

Ante ao teor da certidão de folhas 121, intime-se a parte exeqüente para 

no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, indicando bens 

pertencentes a parte devedora para penhora, visando o normal 

andamento desta execução.

Decorrido o prazo acima fixado, com ou sem manifestação do exeqüente, 

voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1023420 Nr: 33611-13.2015.811.0041

 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: AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOVMAT SEGURANÇA - COOPERATIVA 

DOS VIGILANTES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1023420

Vistos,

Conforme se constata da noticia anexada nos autos a Coovmat teve seu 

registro cancelado, razão pela qual indefiro o pedido formulado pelo 

requerente as folhas 45.

Ante ao exposto, intime-se a parte requerente para no prazo de cinco 

dias, promover as diligências necessárias para suprir a falha existente 

nos autos, promovendo o normal andamento deste feito, sob pena de 

extinção - artigo 485, § 1º do CPC.

Intime-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1024366 Nr: 34026-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE SILVA EDUVIRGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

desarquivamento do feito, sob pena de novo arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 939646 Nr: 54423-13.2014.811.0041

 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: MARCIO BENEDITO PALMA PIMENTA, TROPICAL 

CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPÓRIO DA MÚSICA, FABIANO TEIXEIRA 

MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA 

RIOS JÚNIOR - OAB:24.350

 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.: 859474 Nr: 1322-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON BENEDITO DE MIRANDA, PANTANAL 

TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, efetuar o depósito da 

diligência do sr. Oficial de justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 857387 Nr: 59625-05.2013.811.0041

 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: JEOVANI FABRICIO LOPES DE MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, em contato com a perita nomeada no feito, esta agendou 

data para início dos trabalhos pericias para o dia 20/09/18 às 08:30 hs, no 

consultório médico situado na rua Presidente Arthur Bernardes, 132, 

Clínica Materna, Cuiabá-MT. Dito isto, procedo a intimação das partes para 

ciência e comparecimento ao ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 736047 Nr: 32445-82.2011.811.0041

 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: B.F ODONTOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033, PATRICIA MENDES DA SILVA CARVALHO - 

OAB:13800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:86235/RJ

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 301/302, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (requerida) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 721619 Nr: 17125-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON PROCOPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO IZIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar da devolução da Carta 
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Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 161751 Nr: 6210-35.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA RIBEIRO BASTOS PINHO, MARCIO 

LUIZ AMBROSIO POMMOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:290.089 OAB/SP, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:155.456 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, LAURA MELISSA LIRA RANGEL MAIA 

- OAB:10.144

 Processo nº 161751

Vistos,

Trata-se de execução onde a parte executada apresentou outro bem em 

garantia do arresto formalizado nos autos, deixando, contudo, de 

apresentar os documentos probatórios necessários, vindo o exequente 

requerer a juntada dos documentos faltante, conforme pedido formulado 

nos autos.

Isto posto, defiro o pedido de folhas 175/176, intime-se a parte executada 

Noemia Ribeiro Bastos Pinho, para no prazo de cinco dias, suprir a falha 

existente nos autos, trazendo para o feito a ortoga marital, bem como, a 

certidão atualizada da matricula do imóvel indicado, para posterior 

prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 869029 Nr: 8802-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIN BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT, RODRIGO RAMOS FRANCO - OAB:16.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA RURAND 

- OAB:12208

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização de perícia, 

a ser realizada no dia 20/08/2018, às 14h00min, Local: Rua São Cristovão, 

n° 187, Bairro Dom Aquino, Cuiabá –MT,CEP:78015-150, (65) 99663-0810, 

e-mail:o.ferreira@hotmail.com.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 886720 Nr: 21068-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIO POLOTTO, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DESU 

MINISTÉRIO DE CUIBÁ-MT, PAULO ROBERTO ALVES, VANDERLAN VIEIRA 

FERREIRA, ADEMILDES TAVARES COSTA, SILVIA ANDREIA BOLBO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEEY CESARINA DA COSTA 

SANTOS - OAB:OAB/MT 19855-O, NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 403661 Nr: 35654-30.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARFIBRAS SERVIÇOS EM FIBRAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação para a parte exequente manifestar-se 

acerca da fl. 110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 732816 Nr: 29024-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHÃES - 

OAB:17567-O

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

proceder com depósito de diligência para cumprimento do mandado 

expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 833000 Nr: 38516-32.2013.811.0041

 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: CAMIL ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAL SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247.319/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 833000

Vistos,

A empresa executada Cereal Sul Industria Comércio de Alimentos Ltda, 

não foi localizada para citação no endereço indicado nos autos nem no 

endereço encontrado via sistema infojud, tendo o requerente formulado 

nos autos pedido de citação da requerida, por edital.

A citação por edital pressupõe o esgotamento de todas as tentativas 

possíveis para localização da parte requerida ao teor das disposições 

contidas nos artigos 256, incisos I e II, 257, inciso I, e do art. 258, todos do 

Código de Processo Civil, o que não se enquadra no presente caso, visto 

existir diligencia que ainda pode ser realizada.

Isto posto, tratando-se a parte requerida de pessoa jurídica, para fins de 

esgotamento das diligencias objetivando sua localização, necessário que 

se oficie à Junta Comercial do Estado, requisitando informações quanto os 

últimos atos Constitutivos da Empresa requerida, e de seus sócios, no 

prazo de dez dias, sob pena de desobediência.

 Juntadas as informações solicitadas, diga o requerente em cinco dias, 

após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1288920 Nr: 4598-61.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA, ALBERTO ANDRE 

LASCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO CLARICE LISPECTOR, 

JULIO CESAR ANDRADE VIEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON CECILIO DE 

MESQUITA - OAB:8067

 Código do Processo nº 1288920

Vistos,

Cuida-se de Embargos à Execução oferecidos em oposição a Execução 

de Titulo Extrajudicial em apenso, código nº 1122628, objetivando o 

recebimento de valor acordado em Contrato de Confissão de Dívida.

Custas recolhidas fls. 126.

Em síntese, a Embargante oferece resistência quanto ao título executado, 

alegando a excesso da pretensão executiva.

Em relação à aplicação do efeito suspensivo, necessário esclarecer que, 

o juiz somente poderá conceder tal pedido, se demonstrados pelo 

embargante: A tempestividade dos embargos; a segurança do juízo pelo 

depósito da coisa, a penhora ou caução idônea e suficiente: a relevância 

dos fundamentos do mérito dos embargos, bem como, o perigo de que a 

continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta 

reparação, etc. Cumulado a tudo isso, temos que o efeito suspensivo 

somente poderá ser deferido caso preencha os requisitos para a 

concessão da tutela provisória ou esteja garantida por penhora, depósito 

ou caução, conforme exigidos pelo artigo 919 § 1º do CPC.

No presente caso, não há pedido de efeito suspensivo, além disso, o 

Embargante deixou de oferecer garantia do juízo, o que por si só impedem 

a concessão de tal efeito.

Dessa forma, sendo os presentes embargos tempestivos, conforme relata 

a certidão lavrada as folhas 129, os recebo sem a aplicação do efeito 

suspensivo, por não ter a parte embargante satisfeito os requisitos 

previstos no art. 919, §1° do CPC, necessários ao deferimento.

Intime-se a parte embargada, para impugnar os embargos, em quinze dias 

- artigo 920, inciso I do CPC.

Apresentada impugnação pela Embargada, ou decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, conforme dispõe o art. 920, 

inciso II do CPC.

Intime-se a parte Embargante.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 287781 Nr: 8873-39.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CARDERALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código - 287781

VISTOS,

Inexistindo controversa entre as partes quanto a satisfação da obrigação 

posta sub judice, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 31 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1022142 Nr: 32995-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRENORTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA, RODOLFO JOSÉ LANZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CASSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.997-MT, THAIS REGINA RETORE - 

OAB:12.689-B

 Processo - Código nº 1022142

Vistos,

Ante ao teor da certidão de folhas 144, intime-se a parte exeqüente para 

no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, indicando bens 

pertencentes a parte devedora para penhora, visando o normal 

andamento desta execução.

Decorrido o prazo acima fixado, com ou sem manifestação do exeqüente, 

voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 743315 Nr: 40269-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREO MATTOSO JUNIOR, FATIMA CRISTINA 

CHOCAIR, LEONARDO FELICE MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON VILAS BOAS DE 

ABREU - OAB:9438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOEMA VIANA REGINATO - 

OAB:12.023, RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - OAB:MT-6.593

 Código do Processo nº 743315

Vistos,

 Intime-se a parte exequente para apresentar nos autos o cálculo 

atualizado da dívida, devendo o pedido conter todas as informações 

necessárias para realização do ato requerido, tais como: nome das 

partes; numero do CPF ou CNPJ da parte executada e o valor atualizado 

da dívida, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 748611 Nr: 278-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO COSTA MARQUES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IORI TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIS GODOY INOCENCIO - 

OAB:17848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 748611

Vistos,

 O pedido formulado pela parte exequente as folhas 66, encontra-se 

desacompanhado do documento probatório necessário para análise do 

pedido.

Isto posto, intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, juntar 

nos autos a certidão simplificada da Empresa requerida, emitida pela Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso, para posterior apreciação do pedido 

supra mencionado, sob pena de indeferimento.

 Decorrido o prazo acima fixado, com ou sem manifestação do exeqüente, 

voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 354059 Nr: 24456-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA CAMARGO MENDONÇA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNADETE FATIMA FLORENTINO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 354059

Vistos,

 Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial, onde a parte exequente não 

foi localizada no endereço indicado nos autos, a tentativa de arresto via 

Bacenjud e Renajud, também obtiveram resultado negativo, vindo o 

exequente requerer a busca via Infoju, para localização do endereço da 

executada.

Procedida a solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, 

via Sistema Infojud, quanto ao endereço da parte executada, sendo 

encontrado um novo endereço, conforme se verifica no espelho da 

consulta anexada no feito, razão pela qual, indefiro a citação da 

executada, por edital.

 Anotem nos autos o novo endereço da parte executada, a seguir, cite-se 

o (s) executado (s) para no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 

do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a serem 

pagos pelo (s) executado (s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.

 Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação de bens, constando 

expressamente do mandado que no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, 

para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º).

 Conste, também, que os executados, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderão opor-se à execução por meio de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Conste do mandado as advertências contidas nos artigos 830, 841 e 842, 

todos do NCPC.

 Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 400914 Nr: 33654-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNC. DO BANCO DO 

BRASIL S/A - PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEDEGARIO NOLETO SOARES, MARIA 

ROMILDA UCHOA NOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCON - OAB:37.007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 Código do Processo nº 400914

Vistos,

 Trata-se de Execução de Sentença que a parte exequente vem aos autos 

indicar um imóvel de propriedade da parte executado para penhora.

Sendo o mesmo imóvel oferecido pelos executados como garantia do 

Juízo nos autos de embargos em apenso.

Dessa forma, defiro a penhora requerida às folhas 119, o que faço 

fundamentado na disposição contida no § 3º, do artigo 523 do CPC.

Lavre-se o Termo de Penhora do bem indicado pelas partes nos autos, 

ficando os executados por este ato, constituídos depositários (art. 845, § 

1º, do CPC).

 Intimem-se as partes devedoras da penhora, na pessoa do advogado, 

conforme preceitua o art. 841, § 1º, e art. 842 do CPC,

Cabe ao exequente providenciar, para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, 

mediante a apresentação da cópia do auto ou termo de penhora, 

independentemente de mandado judicial (art. 844, do CPC).

A seguir, expeça-se mandado de avaliação do bem penhorado.

 Avaliado, digam as partes no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1231244 Nr: 15276-72.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROMILDA UCHOA NOLETO, ALEDEGARIO 

NOLETO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BCO DO BRASIL-PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1231244

Vistos,

Nestes Embargos à Execução, a parte executada/embargante vem aos 

autos oferecer segurança ao Juízo, indicando o imóvel objeto do Contrato 

de Compra e Venda, que deu origem aos autos de execução.

Dessa forma, considerando as disposições contidas no artigo 914, do 

CPC, recebo os embargos, para discussão atribuindo efeito suspensivo, 

nos termos do que dispõe o artigo 919, § 1º, do Novo CPC.

Intime-se o embargado para apresentar impugnação no prazo de 15 dias 

(art.920, do CPC).

Apresentada impugnação pela Embargada ou decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, conforme dispõe o art. 920, 

inciso II do CPC.

Intimem-se a parte embargante.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 451705 Nr: 23925-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO STRELOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EDIFÍCIO CARIBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO - 

OAB:20.149-O, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MOACYR PINTO 

JÚNIOR - OAB:7585

 Código do Processo nº 451705

Vistos,

 Nesta Execução de Sentença, a parte exequente não logrou êxito em 

localizar bens pertencentes ao devedor capaz de garantir integralmente o 

valor da dívida, vindo aos autos, requerer a penhora de 305 (trinta por 

cento) do valor da arrecadação mensal.

Segundo dispõe o artigo 805 do CPC, havendo outros meios pelos quais 

se possa promover a execução, esta deverá ser feita pelo modo menos 

gravoso ao devedor.

Dessa forma, não havendo nos autos demonstração das diligências 

empreendidas pelo exequente com tal finalidade, fundamentado no que 

dispõe o artigo 774, inciso V, e parágrafo único do CPC, postergo a 

análise do pedido formulado as folhas 70/74, para ser apreciado depois de 

oportunizar a parte executada a indicar bens a penhora.

Diante do exposto, intime-se da parte executada, por seu patrono via DJE, 

para no prazo de 10 (dez) dias, indicar nos autos bens sujeitos a penhora 

e o local onde possam ser localizados, atribuindo-lhes valores, sob pena 

de aplicação da sanção prevista no referido artigo, com a redação dada 

pela Lei nº 13.256/16.

Consigne-se, que caso não o faça será apenado com multa de dez por 

cento (10%) do valor atualizado do débito exeqüendo, que será revertido 

em favor do exeqüente, exigível na própria execução, conforme 

preconizado pelo artigo 774, parágrafo Único, do NCPC.

Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação da parte executada, 

voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Agosto de 2018.
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 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1138617 Nr: 26844-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, LEANDRO ALVES MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1138617

Vistos,

 Trata-se de Embargos a execução que teve a gratuidade da justiça 

indeferida, vindo o embargante aos autos, pleitear o parcelamento das 

custas processuais.

O pedido de parcelamento das custas trata-se de uma medida excepcional 

inserida pelo CPC (artigo 98, §6º), como forma de resguardar o principia 

previsto no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (Acesso a 

Justiça).

Tal disposição gerou inconstâncias jurisprudenciais, tendo em vista que o 

código deixar expressamente claro que “conforme o caso, o juiz poderá 

conceder o direito ao parcelamento de despesas processuais”, in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.

[...]

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.

Em razão disso (divergências quanto ao critério utilizado para o 

deferimento do direito), visando o preenchimento da lacuna legislativa que 

envolve o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça regulamentou no artigo 

468, §6º ao §16 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (2017-2018) a forma de 

aplicação do direito até a edição de lei estadual especifica para o tema, 

notadamente na hipótese dos autos, vejamos:

Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma 

da lei.[...]

 §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.

§ 8º O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a 

serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo.

§ 9º O disposto nos §6º e §7º prevalece até que lei estadual específica 

discipline o tema.

 No presente caso, a gratuidade a justiça foi indeferida ao Embargante, 

cuja decisão foi agravada, tendo sido desprovido o recurso do 

Embargante na corte superior, conforme decisão de folhas 193/197.

 Quanto aos documentos trazidos pela embargante, ainda que demonstrem 

uma situação econômica não muito confortável, não fazem crer que o 

recolhimento das custas irá prejudicar a manutenção das atividades do 

embargante, além do que, que o valor envolvido na lide mostra-se, 

totalmente contraditório a alegação de hipossuficiência.

Diante do acima exposto, indefiro o pedido de parcelamento das custas de 

processuais, intime-se pela segunda vez a parte embargante, via DJE, por 

seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

comprovando nos autos o recolhimento das custas processuais, sob pena 

de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do 

CPC).

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Intime-se a parte embargante.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 93690 Nr: 928-16.1998.811.0041

 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: JULIA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANESTOR GASPAR DA SILVA, EUNICE 

GASPAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLENNE GLORIA COSTA 

BECKER FLORES - OAB:8721, José Mauricio Paz Neto - OAB:24301/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANESTOR GASPAR DA SILVA 

- OAB:1414-A/MT, GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - 

OAB:12.358/MT

 Intimação do advogado José Mauricio Paz Neto, para, imediatamente, 

proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 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 do advogado WILSON MOLINA PORTO, para, imediatamente, 

proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 595509 Nr: 9571-12.1988.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLAIR JOÃO SCHADLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EUGENIO LASCH, 

para devolução dos autos nº 9571-12.1988.811.0041, Protocolo 595509, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 455968 Nr: 26947-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONIDES DIAS DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELCI PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERONIDES DIAS DA LUZ - 

OAB:4490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IGNÊZ MARIA 

MENDES LINHARES, para devolução dos autos nº 

26947-39.2010.811.0041, Protocolo 455968, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 729223 Nr: 25211-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO MARANHÃO AYRES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME, 

FORMAPLAS FRANCHISING LTDA - EPP, AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, FERNANDO MARANHAO AYRES FERREIRA - 

OAB:226.342/SP, REGINA SUENY DIOZ SILVA - OAB:8170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640, AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - OAB:12026, 

CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:20720-B, CHRISTIAN 

SIEBERICHS - OAB:16789 OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, MAYRA LANDER REGASSO RESCHKE - OAB:22293/O

 Certifico que, cumpridas as determinações emanadas do feito, 

verificou-se , junto ao sistema siscondj, a existência saldo de valores 

depositados nos autos no total de R$ 9.089,93. Isto posto, procedo a 

intimação das partes para manifestarem-se no prazo legal. Requerendo o 

que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 928033 Nr: 48243-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE 

PRIMAVERA DO LESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIAS ISIDORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA BORGES REIS - 

OAB:13.385 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 928033

Vistos,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que a parte executada não foi 

localizada para citação, vindo a parte exequente requerer a citação da 

parte executada por edital.

Formalizada a busca de endereço a junto ao Sistema Infojud, encontramos 

o mesmo endereço já indicado nos autos, conforme espelho da consulta 

anexada nos autos.

Considerando que a legislação processual vigente prevê a possibilidade 

de realização do arresto quando não encontrado o executado para 

citação pessoal, como no presente caso, assim, estando esgotadas as 

tentativas de localização da parte executada, hei por bem postergar por 

ora a apreciação do pedido de citação do executado por edital, para que 

seja, intimada a parte exequente para no prazo de cinco dias, indicar bens 

pertencentes a parte executada para serem arrestados, para 

posteriormente em caso de eventual localização de bens, citar e intimar do 

arresto a parte executada, por edital.

Intime-se a parte exequente

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da exequente, voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 394662 Nr: 30032-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEI DAWILIO VIEIRA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PENASSO, HIGINO ALEXANDRE 

PENASSO, JULIANO ANTONIO PENASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNARDO RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:10.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR CESTARI 

PENASSO - OAB:18427/B, JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES - 

OAB:3.432/MT, LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11883-B

 Processo Código nº 394662

Vistos,

Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial onde a parte exequente vem 

aos autos requerer a avaliação e expropriação do imóvel penhorado as 

folhas 87.

No caso, verifica que ouve penhora formalizada nos autos às folhas 87.

Dessa forma, defiro o pedido formulado pelo exequente as folhas 122/124, 

expeça-se Carta Precatória para Comarca de Ribeirão Cascalheira - MT, 

objetivando a Avaliação do Bem Penhorado as folhas 87, seguindo-se os 

atos de expropriação.

Caberá a parte exequente no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar nos 

autos, a distribuição da Carta Precatória, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §1º, 

do CPC/2015.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 453336 Nr: 25218-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO NASCIMENTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 453336

Vistos,

Trata-se de execução de Titulo Judicial, com penhora de crédito 

formalizada no rosto dos autos em outro Juízo, onde o exequente vem 

requerer o reforço da penhora, alegando que o valor penhorado não é 

suficiente para garantir a divida exequenda.

 Dessa forma, não havendo nos autos informação quanto ao valor 

penhorado, postergo por ora a apreciação do pedido de folhas 194/195.

Oficie ao Juízo do Terceiro Juizado Especial Cível da Capital-MT, 

solicitando informações quanto ao valor penhorado naquele Juízo, 

instrua-se o oficio com cópia do auto de penhora de folhas 193.

Juntada as informações, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 864426 Nr: 5172-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA GERTRUDES BORRE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT

 Código do Processo nº 864426

Vistos,

 Trata-se de Processo em fase de cumprimento de sentença onde a parte 

executada intimada deixou decorrer o prazo sem comprovar nos autos o 

pagamento, conforme relata a certidão de folhas 125.

Nos autos não há manifestação do exequente, dessa forma, não havendo 

como saber se ocorreu o pagamento da condenação, intime-se a parte 

exequente para no prazo de 05 dias, manifestar seu interesse no 

prosseguimento desta execução suprindo a falha existente nos autos, sob 

pena preclusão e arquivamento.

Ressaltando que em caso de prosseguimento do feito, por execução 

forçada, com eventual requerimento para penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud), o pedido deverá conter todas as informações 

necessárias para realização do ato, tais como: nome das partes; numero 
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do CPF ou CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, para 

posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 809171 Nr: 15644-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLUGMAIS DISTRIBUIDORA INFORMÁTICA E 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO FERNANDO ZILIO DA SILVA, FLAVIO 

FERNANDO ZILIO DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)É a síntese.Decido.De acordo com o Código de Processo Civil (CPC, 

art. 792), para a configuração da fraude à execução, é necessária a 

presença concomitante de três elementos para sua ocorrência: a) 

demanda pendente, com citação do devedor; b) insolvência do devedor, 

decorrente da alienação; e, c) ciência do terceiro adquirente, da existência 

da demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência.Conforme se 

depreende dos autos, o executado foi pessoalmente citado dos termos 

desta execução em 04/01/2014, contudo não efetuou o pagamento do 

débito, não ofertou embargos à execução, tampouco constituiu 

advogado.Extrai-se também do feito executivo e da certidão de matrícula 

do imóvel em comento, que o referido bem não chegou a ser penhorado 

nesta execução.Nesse contexto, a alienação questionada não caracteriza 

a fraude à execução suscitada, eis que não se fazem presentes todos os 

elementos do instituto. Senão vejamos.Malgrado a alienação tenha 

ocorrido após a citação, inexistem provas nos autos de que o executado 

tenha se tornado insolvente, pois há medidas pendentes de serem 

realizadas, a exemplo da pesquisa de bens via Bacenjud e Renajud.Por 

fim, não havia como os adquirentes terem ciência da existência desta 

execução, pois não houve qualquer averbação de ato na matrícula do 

imóvel, seja a respeito da existência desta execução (averbação 

premonitória), seja a própria penhora/arresto do bem, presumindo-se a 

boa-fé dos terceiros.(...)Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 

57/63.Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 02 de agosto 

de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 326040 Nr: 25715-94.2007.811.0041

 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: JOSÉ CARLOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABADIA BARROS MACIEL LEMOS DOS 

SANTOS, NILZA MARIA BARROS MACIEL CORREA, TEÓCLES ANTUNES 

MACIEL NETO, HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE, SERGIO ADIB 

HAGGE, FELICIO CARLOS LEMOS DOS SANTOS, HUGO PEDRO BARROS 

MACIEL CORREA, RITA DE CÁSSIA MENDONÇA PLECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - 

OAB:3221/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO NUNES DA CUNHA NETO 

- OAB:3146/MT, Luiz Fernando Lemos dos Santos - OAB:3098/MT, 

OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - OAB:18229, SERGIO 

HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

 Código: 326040

 Vistos, etc.

Trata-se de processo pertencente à Meta2, distribuído no longínquo ano 

de 2007.

 Instadas as partes a manifestarem a respeito das provas que ainda 

pretendem produzir, o requerente requestou pela admissão de prova 

emprestada, bem como pelo julgamento antecipado do processo; enquanto 

que os requeridos pretendem a produção de prova oral e testemunhal, 

além de prova pericial para apurar o valor pago pelo requerente à época 

da arrematação judicial do bem imóvel.

 A priori, DEFIRO o pedido de prova emprestada formulado pelo 

requerente, qual seja, todas as provas produzidas no processo nº334/02 

(código 96054, da atual 4ª Vara Cível), cabendo o registro de que as 

cópias do referido processo foram apresentadas pelas requeridas com a 

contestação, conforme certidão lançada as fls. 469.

No que tange aos demais pedidos de prova, do exame do conjunto 

probatório apresentado, entendo que este feito está apto a receber 

julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória.

 Ademais, a prova pericial pretendida pelos requeridos não se afigura 

indispensável ao julgamento desta lide, podendo ser produzida na fase de 

liquidação da sentença.

 Destarte, toda a prova documental colacionada aos autos mostra-se 

suficiente para uma perfeita compreensão e deslinde da questão, razão 

pela qual INDEFIRO a produção das provas requestadas.

Consigno que a preliminar de carência de ação por ausência de indicação 

dos litisconsortes necessários resta prejudicada com o ingresso de todos 

os indicados nos autos, os quais foram devidamente citados.

Registro ainda que a prejudicial de mérito (prescrição) suscitada pelos 

Requeridos será apreciada por ocasião da prolação da sentença, como 

sói acontecer havendo julgamento antecipado.

Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 02 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1098503 Nr: 9920-33.2016.811.0041

 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: GIOVANI PRADO BERTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONCRETOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE SOUZA MOLDERO 

- OAB:342.528/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO TERENCE ROMERO R. 

G. DIAS - OAB:9381/MS

 Código: 1098503

 Vistos, etc.

Instadas as partes a manifestarem a respeito das provas que ainda 

pretendem produzir, o Requerente silenciou a respeito e a Requerida 

pugnou pela produção de prova oral e testemunhal (fls. 121).

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 deslinde da questão, razão pela qual 

INDEFIRO a produção das provas requestadas.

Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 02 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 838004 Nr: 42727-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO RIBEIRO BATISTA, MARIA HELENA OLIVEIRA 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTÔNIA CESÁRIA DE ARRUDA, 

TEREZA COSTA DA SILVA, ALINE LUERGEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 838004

 Vistos, etc.
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A parte requerida, pessoalmente citada (fls. 78), quedou-se inerte. Assim 

como os confinantes, citados as fls. 73).

As Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal manifestaram 

desinteresse na lide respectivamente às fls. 99, fls. 90 e fls. 63.

No entanto, não consta nos autos ter sido expedido o edital de citação dos 

ausentes, incertos e desconhecidos, determinado na decisão de fls. 28. 

Às providências.

 Frise-se que a nomeação de curador especial aos interessados incertos 

somente se efetivará, caso haja comparecimento nos autos.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público para 

parecer, no prazo legal.

Por fim, nada sendo requerido pelo parquet, voltem-me os autos conclusos 

para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 02 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1154921 Nr: 33891-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM RODRIGUES DA CONCEIÇAO PINHEIRO, JOSE 

AUGUSTO RODRIGUES, ERODINA RODRIGUES DA SILVA, ALICE 

CONCEIÇÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIS DE DEUS JÚNIOR, ANTONIO 

LUIS DE DEUS, MODEPLAN CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOISA MARIA BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:14811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 1154921

 Vistos, etc.

Em face do teor da certidão de fls. 91, declaro a revelia dos requeridos.

 Outrossim, instados os requerentes a requererem o que direito, 

permaneceram silentes.

Deste modo, tenho que este processo está maduro para receber sentença 

e deverá aguardar o término da instrução do feito em apenso para 

julgamento conjunto.

 Cumpra-se a decisão proferida no feito em apenso.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 03 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 837526 Nr: 42325-30.2013.811.0041

 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: ELOIR RODRIGUES DE BARROS, AURIBELA 

RODRIGUES DE BARROS, EDEVAL RODRIGUES DE BARROS, EDGAR 

RODRIGUES DE BARROS, ELENIR RODRIGUES DE BARROS, EVACIR 

RODRIGUES DE BARROS, EVELIM RODRIGUES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIS DE DEUS JÚNIOR, ANTONIO 

LUIS DE DEUS, JOAQUIM CARVALHO MORAES, MODEPLAN 

CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINE GOMES - 

OAB:15.235/MT, ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIS DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7167, GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL - 

OAB:15388/MT, MARIANA SASSO - OAB:15960/MT, ODAIR A. 

BUSÍQUIA - OAB:11.564-A

 (...) Estando as partes bem representadas, presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, entendida como direito abstrato, e, não 

havendo mais preliminares para análise, dou o processo por 

saneado.Instadas as partes a indicarem as provas que ainda pretendem 

produzir, somente os Autores se manifestaram, requerendo a produção 

de prova pericial e testemunhal (fls. 247/248).Com relação à prova pericial, 

NOMEIO como perito do Juízo um dos profissionais pertencentes à 

empresa FORENSE LAB- Perícias e Consultoria, especialista em perícias 

técnicas judiciais, que pode ser localizada à Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº525, 

Ed. Helbor Dual Business Office & Corporate, sala 1405, Bairro Alvorada, 

nesta Capital. Telefone: (65) 98112-2338, Email: contato@forenselab.com, 

para realizar a perícia técnica determinada nestes autos, independente de 

compromisso, devendo apresentar o laudo pericial no prazo de 30(trinta) 

dias após o início dos trabalhos.Intime-se as partes para querendo, 

apresentarem seus quesitos, no prazo de 05(cinco) dias.Os requerentes 

são beneficiários de Justiça Gratuita, razão pela qual os honorários do 

expert devem ser suportados pelo Estado de Mato Grosso. Após a 

apresentação do laudo pericial, será expedida em favor do perito, certidão 

com o valor dos honorários periciais que lhe serão devidos, para a 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, - itens 2.18.11.1 e 2.18.11.2 da 

CNGC. Nesse contexto, com base na Resolução 232/2016, arbitro os 

referidos honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais).INTIME-SE o Perito 

para dizer se aceita o encargo, em razão do quanto disposto neste 

decisum, no prazo de 05 (cinco) dias.Em caso positivo, agende-se com o 

expert a data de início dos trabalhos, intimando-se as partes, certificando 

a ocorrência nos autos. Apresentado o Laudo Pericial nos autos, sobre 

ele digam as partes, no prazo de 10(dez) dias.Após concluída a prova 

pericial, voltem-me os autos conclusos para decidir acerca da 

necessidade ou não de produção da prova testemunhal.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 03 de agosto de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1148333 Nr: 30949-42.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI HELENA DE SOUZA SILVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO, 

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MACINI - OAB:OAB/MT 

2.915, WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - OAB:16995/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225/MT, JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:6557 MT

 Nesse contexto, detectada a contradição na decisão objurgada, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o recurso de Embargos Declaratórios, e em 

consequência, determino que os honorários periciais sejam rateados entre 

os litigantes, mantendo no mais, inalterada a decisão combatida, cujo 

cumprimento integral, ora determino.No que tange ao pedido de fls. 

627/632 aviado pelos requeridos, para acréscimos dos pontos 

controvertidos fixados por este julgador, tenho que as sugestões 

relacionadas nos itens ”a”/”e” estão todas inseridas nos quesitos 

apresentados pela mesma parte as fls. 633/640, os quais serão 

respondidos pelo perito nomeado pelo Juízo, razão pela qual INDEFIRO o 

aludido pedido, mantendo inalterado os pontos controvertidos antes 

fixados. Por fim, no que tange ao pedido de desentranhamento dos 

documentos juntados com a réplica, pela requerente, os requeridos 

alegam que não se tratam de documentos novos, portanto sua 

apresentação deveria ter ocorrido por ocasião da inicial, razão pela qual 

pede sejam desentranhados.A esse respeito preconiza o douto Professor 

Cassio Bueno Scarpinella que “(...) .E à vista dos aludidos documentos, 

constata-se pela data em que produzidos que poderiam ter sido 

apresentados com a inicial. No entanto, a manutenção deles nos autos não 

causará qualquer prejuízo a parte requerida, já que foi oportunizado o 

contraditório, razão pela qual INDEFIRO o pedido de desentranhamento dos 

referidos documentos.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 03 de agosto 

de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 222490 Nr: 6908-41.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, JOSEMAR HONORIO BARRETO - OAB:8.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213
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 Código: 222490

 Vistos, etc.

Considerando que a execução do título Judicial está em curso nos autos 

em apenso, manifeste-se o exequente se ainda tem algum interesse 

processual neste feito, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 03 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 895141 Nr: 26622-25.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONNYCLEYTON BENEDITO RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de Processo em fase de cumprimento de sentença onde a parte 

executada intimada deixou decorrer o prazo sem comprovar nos autos o 

pagamento, conforme relata a certidão de folhas 83 .

Nos autos não há manifestação do exequente, dessa forma, não havendo 

como saber se ocorreu o pagamento da condenação, intime-se a parte 

exequente para no prazo de 05 dias, manifestar seu interesse no 

prosseguimento desta execução suprindo a falha existente nos autos, sob 

pena preclusão e arquivamento.

Ressaltando que em caso de prosseguimento do feito, por execução 

forçada, com eventual requerimento para penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud), o pedido deverá conter todas as informações 

necessárias para realização do ato, tais como: nome das partes; numero 

do CPF ou CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, para 

posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 357189 Nr: 26810-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2371/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT, LUIZ CARLOS 

DE ALVARENGA - OAB:11717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Código: 357189

 Vistos, etc.

Em exame dos pedidos elencados as fls. 241/245, em cotejo com os 

demais elementos dos autos, DEFIRO por ora, a expedição de ofícios às 

Secretarias de Fazendas Estadual e Municipal, a fim de que informem 

neste processo, no prazo de 15(quinze) dias, se a executada Grupo 

Gazeta mantém contrato oneroso com o Estado de Mato Grosso e/ou com 

a Prefeitura Municipal, bem como se possui créditos a receber 

decorrentes das referidas contratações.

Após, tendo em vista que a conciliação pode ser estimulada a qualquer 

tempo, com base nos ditames da Resolução nº 126/2010/CNJ, e ainda, em 

harmonia com o disposto nos artigos 3º, §2º e 334 do CPC, visando a 

solução do conflito, remetam-se os autos ao NUPEMEC – Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJ/MT.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 03 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1273953 Nr: 28994-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREO MATTOSO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO MENDES 

SILVA - OAB:6593/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1273953

Vistos,

Cuida-se de Embargos à Execução oferecidos em oposição a Execução 

de Titulo Extrajudicial em apenso, código nº 743315, objetivando o 

recebimento de valor acordado em Contrato de Locação.

Custas recolhidas fls. 09/10

Em síntese, a Embargante oferece resistência quanto ao título executado, 

alegando a prescrição da pretensão executiva.

No presente caso, não há pedido de efeito suspensivo, além disso, o 

Embargante deixou de oferecer garantia do juízo, o que por si só impedem 

a concessão de tal efeito.

Dessa forma, sendo os presentes embargos tempestivos, os recebo sem 

a aplicação do efeito suspensivo, por não ter a parte embargante 

satisfeito os requisitos previstos no art. 919, §1° do CPC, necessários ao 

deferimento.

Intime-se a parte embargada, para impugnar os embargos, em quinze dias 

- artigo 920, inciso I do CPC.

Apresentada impugnação pela Embargada, ou decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, conforme dispõe o art. 920, 

inciso II do CPC.

Intime-se a parte Embargante.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757672 Nr: 9866-09.2012.811.0041

 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: FLÁVIO CÂNDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM JONKEL MAGALHÃES NETO, 

LEONARDO SLHESSARENKO FILHO, JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ALMEIDA FREITAS 

JUNIOR - OAB:9.674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT, FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - OAB:6.469/MT

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca das 

informações prestadas pelo perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 948574 Nr: 59456-81.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUZINETE FERREIRA DOS SANTOS, ADAILTON DIAS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO JARDIM VITORIA A, BURITI 

CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, EFICAZ ADMINISTRADORA DE 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR FRANCISCONI SILVA 

FILHO - OAB:7954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MAGNO MORO SILVA 

- OAB:12.399-MT, DOUGLAS PIKUSSA - OAB:44011/OAB/PR, 

FERNANDO FERREIRA SERAFIM - OAB:47932/OAB/PR, IVO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - 

OAB:4978/MT, MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 202/211 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 
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referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 775160 Nr: 28402-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARGAS FABRINI S JESUS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES ALEXANDRE MIDON DE 

MELO - OAB:15111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA PEREIRA 

GUIMARAES - OAB:105287/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MG - 76696

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, no prazo legal 

manifestar acerca do pagamento da condenação de fls. 240/241.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1081910 Nr: 2492-97.2016.811.0041

 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: CARLOS FORTUNATO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20.781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Código – 1081910.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 213 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 206/210 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. 210 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 213.

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, 03 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 815513 Nr: 21958-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CHADU ABDALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT

 Código – 815513.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 157 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 154/156 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. 156 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 157.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006100-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINDA DA CONCEICAO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº. 1006100-52.2017.8.11.0041(B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

14308413/14308429 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14308427 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 143084221 

conforme acordado na avença. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Requerida, conforme estabelecido na avença. Preclusa a via 

recursal, arquive-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018547-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DA GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº. 1018547-72.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

14232208/14232217 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14232217 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14371362 

conforme acordado na avença. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Requerida, conforme estabelecido na avença. Preclusa a via 

recursal, arquive-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022789-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO VINICIOS SILVA MARTELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI OAB - MT23979/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022789-40.2018.8.11.0041 AUTOR: MARIO VINICIOS 

SILVA MARTELLO RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 
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MEDICO W Vistos. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Mario Vinicios 

Silva Martelloe em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, 

almejando a constituição de título judicial com comando de “pagamento do 

valor total de R$ 716,589,63 (setecentos e dezesseis mil, quinhentos e 

oitenta e nove reais e sessenta e três centavos), referente aos serviços 

médicos prestados na forma de tratamento psiquiátrico. Pois bem. Ab initio, 

destaco que, muito embora o art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil 

expresse o cabimento da ação monitória para “o pagamento de quantia em 

dinheiro”, se faz necessário que, nos termos do caput do dispositivo legal, 

o direito a ser tutela seja comprovável de plano por “prova escrita sem 

eficácia de título executivo”. Ocorre que, no caso dos autos, entendo que 

há dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada pelo 

autor, tendo em vista que os documentos acostados aos autos não são 

hábeis a individualizar o valor devido, tendo em vista que se tratam de 

telas de sistemas (algumas ilegíveis, inclusive) e documentos assinados 

por pacientes, e não pela requerida. Com efeito, os únicos documentos 

que constam carimbo e possível assinatura de preposto da empresa 

requerida não possuem, em sua maioria, sequer valores (Id. nº 14375875), 

sendo que, mesmo aqueles que constam valores ao final, estão 

carimbados com a observação de “recebido e não conferido”. Portanto, 

não vislumbro título hábil a embasar a presente demanda, com força 

probante exigida para a espécie de ação ora proposta (monitória). Assim 

sendo, nos termos dos arts. 321 e 700, § 5º, ambos do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE o autor para, querendo e no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, adaptando-a ao rito comum, com a 

adequação dos fundamentos jurídicos e dos pedidos para ação de 

cobrança, sob pena de extinção. Apresentada a emenda à exordial ou 

transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004514-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL MARTINS NETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004566-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZANILDO GONCALO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005682-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLIETH NASCIMENTO DA CONCEICAO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005682-17.2017.8.11.0041 AUTOR: CLIETH 

NASCIMENTO DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS W Vistos. Considerando que o valor voluntariamente 

depositado se trata de valor incontroverso, assim como que o patrono da 

parte exequente possui poderes especiais para receber e dar quitação 

(Id. nº 4959864), DEFIRO o pedido de levantamento de valores, pelo que 

determino seja expedido o competente alvará eletrônico. No mais, tendo 

em vista a existência de saldo remanescente, INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seu advogado, via Diário da Justiça Eletrônico – 

DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, devidamente 

acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), além de 

honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 

1º, do Código de Processo Civil. Consigne que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 do Código de Processo Civil sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do Código 

de Processo Civil). Decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

quanto ao prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os 

requisitos descritos no art. 524 do Código de Processo Civil. No mais, 

CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento de 

Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020506-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

CARMEN ANGELA BENETTI BERTICELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE AMORIM BATISTA (EXECUTADO)

SUELLEN CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA AMORIM (EXECUTADO)

THIAGO DE AMORIM BATISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO COELHO DAMIN OAB - MT0010781S-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020506-78.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: CVL 

IMOVEIS LTDA - EPP, CARMEN ANGELA BENETTI BERTICELLI 

EXECUTADO: THIAGO DE AMORIM BATISTA, SUELLEN CAROLINE 

SANTOS DE OLIVEIRA AMORIM, MARIA AUXILIADORA DE AMORIM 

BATISTA W Vistos. INDEFIRO o pedido de parcelamento do débito 

exequendo (Id. nº 11598542), tendo em vista que a parte exequente não 

concordou com o valor apresentado pelo devedor (Id. nº 11620311), 

assim como que o executado deixou de continuar depositando em Juízo as 

parcelas vencidas entre a formulação do pedido e a sua efetiva 

apreciação, nos termos do que determina o art. 916, § 2º, do Código de 

Processo Civil. No mais, INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha de débito atualizada, 

devidamente descontado o valor já depositado nos autos. Em seguida, 

EXPEÇA-SE o competente mandado de citação das demais executadas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 
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MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020234-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOLOGICA SONDAGENS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PHILIPPE MENDES MARTINS OAB - MG154068 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOMIN GEOLOGIA E MINERACAO LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EGIDIO CAVALCANTE PINHO OAB - MT22571/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020234-84.2017.8.11.0041 AUTOR: GEOLOGICA 

SONDAGENS LTDA RÉU: GEOMIN GEOLOGIA E MINERACAO LTDA - EPP 

W Vistos. Ante a juntada de documento novo no Id. nº 14090458, em 

observância ao disposto no art. 437, § 1º do CPC, DETERMINO a intimação 

da parte adversa para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se. Decorrido o prazo supra, venham os autos conclusos para 

saneamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029876-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTARINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT0012399A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029876-81.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCENAL 

MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA RÉU: SANTARINO CONSTRUCOES 

CIVIS LTDA - EPP W Vistos. Considerando que a parte 

requerida/embargante se trata de pessoa jurídica, para a qual, nos termos 

do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, não limita a favor a 

presunção relativa de hipossuficiência, necessária se faz a comprovação 

da alegada incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas 

processuais. Ademais, os Tribunais Superiores orientam que o benefício 

da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta 

comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins 

lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza 

(Súmula 481 do STJ). Destarte, anoto que, "cuidando-se de pessoa 

jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da 

gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se 

comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os 

honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 

26/03/2015). Por fim, anoto que os documentos apresentados pela 

requerida/embargante não são hábeis a comprovar a sua situação 

econômica, o que deve ser feito por meio de balanço patrinominal, o qual 

indicará distintamente o ativo e o passivo da empresa. Assim sendo, com 

fulcro no art. 99, § 2º, do citado Diploma Processual, INTIME-SE a parte 

requerida/embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos 

autos o seu balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último 

exercício, além de outros documentos hábeis a comprovar a sua alegada 

incapacidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. Atendida a determinação ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Agosto de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024019-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSY FERNANDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT0015136A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M A BARROS - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1024019-54.2017.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

designo Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 08.10.2018, às 

11:30h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 6 de agosto de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1143794 Nr: 29063-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Vistos.

A ação de execução associada aos presentes embargos (Código 

1019138) não se encontra garantida por penhora ou depósito, não tendo, 

ainda, a parte embargante oferecido caução.

Assim, ausente o preenchimento dos requisitos que autorize a suspensão 

da execução.

 Desta forma, nos termos do art. 919, §1°, do Código de Processo Civil , 

INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Não obstante, RECEBO os embargos à execução para discussão, 

determinando que a parte embargada seja intimada para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, tal como preceitua o art. 920 do Código de 

Processo Civil.

Às fls. 213/215 a embargante requereu o parcelamento das custas. 

Juntou documentos (fls. 216/261).

Nos termos do art. 468, § 7º, da CNGJ, CONCEDO o direito ao 

parcelamento das despesas processuais, facultando à parte autora o 

recolhimento das mesmas em até 06 (seis) parcelas mensais e 

sucessivas, sujeitas à correção monetária, devendo comprovar o 

recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição.

 Segue anexa a esta decisão, cópia do acórdão que desproveu o agravo 

de instrumento comunicado às fls. 201/210, o qual manteve a decisão que 

indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela embargante.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1019138 Nr: 31450-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 ATLAS 

AGROINDUSTRIAL LTDA, portadora do CNPJ nº 05.553.578/0001-99, 

sobre o valor total de R$ 1.849.905,52 (um milhão, oitocentos e quarenta e 

nove mil reais e cinquenta e dois centavos), atualizado até maio de 2017, 

sem prejuízo de posterior apuração de saldo remanescente dada a 

desatualização do último cálculo [...].

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 711443 Nr: 4498-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODAMERE LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLUMO MATERIAIS DE CONSTRUÇAOO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANDALL KLAI CAVALCANTE 

LEITE - OAB:OAB/MT 14.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN DE SOUSA E SILVA - 

OAB:6178/RO

 (...) 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.INTIMEM-SE os devedores JCRM 

Materiais e João Leonel Bertolin, por seus procuradores constituídos (fls. 

89; 116), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Cuiabá-MT, 23 de Julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 833713 Nr: 39097-47.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO ANTONIO MESACASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT, RICARDO A. DE LAMÔNICA I. PEREIRA - 

OAB:14.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 142.452, PRISCILA DAUDT S. RIBEIRO - OAB:14.667

 Além disso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para CONDENAR a requerida GOLDFARB PDG3 

INCORPORADORA LTDA ao pagamento de indenização a título de lucros 

cessantes ao requerente, no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, 

desde findo o prazo de tolerância até a efetiva entrega, os quais deverão 

ser corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada prestação e 

com juros de mora a partir da citação.Tendo em vista que a parte autora 

sucumbiu da maioria de seus pedidos, CONDENO o requerente Cássio 

Antônio Mesacasa a pagar por inteiro as custas processuais e os 

honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) 

em favor do advogado da requerida [Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda] 

e os honorários advocatícios.CONDENO ainda o Requerente ao pagamento 

dos honorários advocatícios em relação ao advogado da GINCO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, os quais arbitro em R$ 3.000,00 

(três mil reais).Contudo, suspendo a exigibilidade em virtude da concessão 

da Justiça Gratuita ao autor [fl. 142], nos termos do art. 98 do CPC.Sem 

prejuízo das deliberações supra, proceda-se a inclusão do patrono da 

Requerida (Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda), Dr. Fábio Rivelli – 

OAB/MT 19.023-A na capa dos autos e no sistema Apolo, consoante 

requerimento de fl. 359.Proceda com a ratificação dos autos excluindo do 

polo passivo a requerida GINCO Empreendimentos Imobiliários 

Ltda.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se prioritariamente, uma vez que se trata de processo 

da META 2/2017-CNJ.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 02 de Agosto de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 796382 Nr: 2725-02.2013.811.0041

 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: RUSANDRA LUIZA RUSU DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, BURITI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARANHA CUPINI 

ASSUMPÇAO - OAB:9080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, CAROLINA MONTEIRO 

CAMARGO - OAB:14694MT, DANIELA VAZ PATINI - OAB:11.660, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, LEONARDO FIALHO 

PINTO - OAB:108.654 MG

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para:a)CONDENAR a requerida MRV Prime Spazio Cristalli 

Incorporações Ltda ao pagamento de indenização a título de lucros 

cessantes a requerente, no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, 

desde findo o prazo de tolerância até a efetiva entrega, os quais deverão 

ser corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada prestação e 

com juros de mora a partir da citação.b)CONDENAR a requerida MRV 

Prime Spazio Cristalli Incorporações Ltda ao pagamento de indenização a 

título de dano moral, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC a partir da decisão de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, ao contar da citação.Tendo em vista que a parte autora 

sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a requerida MRV Prime 

Spazio Cristalli Incorporações Spe Ltda ao pagamento dos honorários 

advocatícios ao procurador da requerente, no percentual correspondente 

a 15% do valor desta condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código 

de Processo Civil.Extingo o processo em face de Buriti Comércio e 

Representações e Serviços Ltda, sem resolução do mérito, por 

ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. 

Consequentemente, CONDENO a autora Rusandra Luiza Rusu dos Reis ao 

pagamento de honorários advocatícios ao procurador da requerida Buriti 

Comércio e Representações e Serviços Ltda, os quais fixo em 10% sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do §2º do art. 85 do Código de 

Processo Civil. Entretanto SUSPENSO à cobrança em relação a 

requerente, por ser beneficiário da justiça gratuita [fl. 88v].Registrada 

nesta data no sistema informatizado.Intimem-se.Cumpra-se 

prioritariamente, uma vez que se trata de processo da META 

2/2017-CNJ.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 31 de Julho de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 922027 Nr: 44575-02.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ANTÔNIO DA SILVA, ROSIMEIRE REZENDE 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS - SISTEMA FÁCIL, 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA REGINA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:10108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB: 

8.360/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados.CONDENO os autores ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do 

CPC. Suspendo a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita 

[fl. 73/v], nos termos do art. 98 do CPC.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, certifique-se 

e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 30 de Julho 

de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 893030 Nr: 25222-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS PELLOZO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 
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IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A, INTERBENS IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANGELICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335, RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para DECLARAR abusiva e ilegal a cobrança da taxa de 

construção no período de mora da construtora [13/04/2012 até 

01/04/2013], bem após a entrega das chaves, ratificando, nesse ponto, a 

tutela antecipada deferida às fls. 124/125v. Consequentemente, CONDENO 

a requerida a restituí-los ao autor, com correção monetária desde o 

desembolso e juros de mora a partir da citação. O quantum debeatur 

deverá ser individualizado em liquidação de sentença. Nos termos do art. 

86 do CPC, em razão da sucumbência recíproca, CONDENO cada parte ao 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e, 

no que tange aos honorários advocatícios, fixo-os em 15% sobre o valor 

da condenação para o advogado do autor. Para o advogado dos 

requeridos, fixo em 15% sobre o valor corrigido da causa. Entretanto 

SUSPENSO a exigibilidade em relação a parte autora, por ser beneficiária 

da just iça gratu i ta .Regist rada nesta data no s is tema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se prioritariamente, uma vez 

que se trata de processo da META 2/2018-CNJ.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

27 de Julho de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1066148 Nr: 53733-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 DE ALMEIDA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PASCHOAL CREMA - 

OAB:19.499-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 871638 Nr: 10788-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDE TEREZINHA DE RESENDE ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EWERTON DA PAZ MACHADO - 

OAB:19.647/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:2528

 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 (fls. 

201/203), que deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada: 

LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA, portador do CPF nº 

608.919-718-15, sobre o valor de R$ 130.825,30 (cento e trinta mil 

oitocentos e vinte e cinco reais e trinta 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 

requeridas, não ter sido localizados bens hábeis a assegurar o pagamento 

do débito exequendo, (...)a.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).(...)No 

tocante a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, INDEFIRO 

o pedido,(...).Por fim, a possibilidade de levar a protesto a decisão judicial 

transitada em julgado está prevista no art. 517, do Código de Processo 

Civil, (...).De qualquer forma, uma vez realizado o pedido, expeça-se 

conforme requerido a certidão de dívida. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1034316 Nr: 38778-11.2015.811.0041

 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: JULIANA BARROS SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - OAB:18.652 

OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 116).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 01 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1132913 Nr: 24213-08.2016.811.0041

 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: JOSE BENEDITO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 84).
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Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 01 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1114433 Nr: 16477-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros em face da sentença que julgamento parcialmente 

procedentes os pedidos formulados pelo embargado, condenando à 

embargante ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários 

advocatícios, anotando que o embargado decaiu de parte mínima do 

pedido.

Sustenta a embargante que o embargado não decaiu de parte mínima do 

pedido, razão pela qual há contradição na parte dispositiva da sentença, 

considerando a procedência parcial da pretensão inicial.

Pede o provimento do recurso, com a redução da verba honorária e que 

não decaiu a parte mínima do pedido.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem maiores delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem 

acolhimento, já que, de fato, anotou-se na sentença que o embargante 

decaiu de parte mínima do pedido.

Ocorre que, como bem assentou a embargante, o embargado não decaiu 

de parte mínima do pedido, pois o valor da indenização securitária 

concedida foi inferior à perseguida, não há que se falar de sucumbência 

mínima.

Inobstante a isso, como restou consignado na sentença embargada, a 

condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil.

Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária foi fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não 

se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao largo da parcela acolhida do 

pedido.

 Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS e, no mérito, NEGO-LHE 

provimento.

Int.

 Cuiabá/MT, 02 de Agosto de 20118.

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 904994 Nr: 33560-36.2014.811.0041

 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: MIRELA NOGUEIRA DOS SANTOS, WANDERSON 

RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto de Siqueira 

Castro - OAB:15.103-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para:a)CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a 

título de lucros cessantes aos requerentes, no percentual de 0,5% sobre 

o valor do imóvel, desde findo o prazo de tolerância até a efetiva entrega, 

os quais deverão ser corrigidos monetariamente desde o vencimento de 

cada prestação e com juros de mora a partir da citação.b)CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral aos 

requerentes, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC a partir da decisão de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, ao contar da citação.Tendo em vista que a parte autora 

sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a requerida a pagar por 

inteiro às custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 

15% (quizne por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º 

do art. 85 do Código de Processo Civil.Sem prejuízo das deliberações 

supra, proceda-se a inclusão do patrono da Requerida (Goldfarb PDG 3 

Incorporações Ltda), Dr. Fábio Rivelli – OAB/MT 19.023-A na capa dos 

autos e no sistema Apolo, consoante requerimento de fl. 226.Registrada 

nesta data no sistema informatizado.Intimem-se.Cumpra-se 

prioritariamente, uma vez que se trata de processo da META 

2/2018-CNJ.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 02 de Agosto de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1019569 Nr: 31640-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN DIAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de Embargos Declaratórios interpostos pelo embargante Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais em face da sentença de fls. 128/129, sob a 

alegação de omissão, por não ter sido mencionado o pagamento 

administrativo (fls. 52) realizado no valor correspondente igual à 

condenação (R$ 4.725,00).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas 

no art. 1.022 do CPC.

 Sem maiores delongas, tenho que os embargos merecem acolhimento, 

uma vez que, de fato, não fora reconhecido na sentença o pagamento da 

indenização realizado na esfera administrativa (fls. 52), valor este que 

corresponde ao da condenação (fls. 128/129).

Por conseguinte, merece ser integrada à sentença a informação que a 

requerida Porto Seguro Cia de Seguros Gerais realizou o pagamento na 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais) no dia 

07 de fevereiro de 2014, na esfera administrativa, restando demonstrado 

que inexiste saldo a receber a título de indenização securitária, sendo 

assim não há o que se falar em procedência do pedido.

Com efeito, inexistindo saldo indenizatório que autorize o manejo da via 

judicial, entendo que o caminhar natural resulta na improcedência da ação.

Ante todo o exposto, conheço e dou total provimento aos embargos de 

declaração para, sanando a omissão apontada, fazer constar na parte 

dispositiva da sentença que: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I do CPC, pois restou 

demonstrado que inexiste saldo a receber a título de indenização 

securitária (DPVAT).”

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.

Cuiabá, 02 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 887056 Nr: 21279-48.2014.811.0041

 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: KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, GLAUBER ALEXANDRE DA SILVA, 

NELMA CUNHA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAONA LAYSLA DA SILVA 

BOSKA - OAB:OAB/MT 18.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

 Vistos,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sistema Fácil, 

Incorporadora Imobiliária Cuiabá I – SPE Ltda contra a sentença proferida 

nos autos às fls. 153/156, que julgou parcialmente procedentes os 

pedidos formulados na Ação Rescisão Contratual c/c Devolução de 

Valores movida pela ora embargada Kerolayne Cristina Freitas Vaez em 

face do embargante.

A embargada deixou de apresentar contrarrazões recursais.

É relato do necessário.

 DECIDO.

Assiste razão ao embargante no que tange ao erro material constante na 

parte dispositiva da sentença, razão pela qual o corrijo, anotando que os 

honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação.

E, em relação à alegação de que não constou na parte dispositiva da 

sentença a desobrigação do embargante e arcar com parcela do pedido 

inacolhido, mostra-se evidente tratar-se de argumento procrastinatório. 

Deixo, contudo, de aplicar a multa do art. 1,026, §2º, do CPC, face a 

ocorrência do erro material anotado acima.

 Diante do exposto, CONHEÇO dos presentes embargos e, no mérito, 

DOU-lhe parcial provimento, o que faço para sanar erro material constante 

na parte dispositiva da sentença, anotando que os honorários 

sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 932204 Nr: 50504-16.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSC, LAURA LUCIANA RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais em face da sentença que julgamento parcialmente 

procedentes os pedidos formulados pelo embargado, condenando à 

embargante ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários 

advocatícios, anotando que o embargado decaiu de parte mínima do 

pedido.

Sustenta a embargante que o embargado não decaiu de parte mínima do 

pedido, razão pela qual há contradição na parte dispositiva da sentença, 

considerando a procedência parcial da pretensão inicial.

Pede o provimento do recurso, com a redução da verba honorária e que 

não decaiu a parte mínima do pedido.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem maiores delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem 

acolhimento, já que, de fato, anotou-se na sentença que o embargante 

decaiu de parte mínima do pedido.

Ocorre que, como bem assentou a embargante, o embargado não decaiu 

de parte mínima do pedido, pois o valor da indenização securitária 

concedida foi inferior à perseguida, não há que se falar de sucumbência 

mínima.

Inobstante a isso, como restou consignado na sentença embargada, a 

condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil.

Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária foi fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não 

se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao largo da parcela acolhida do 

pedido.

 Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS e, no mérito, NEGO-LHE 

provimento.

Int.

 Cuiabá/MT, 02 de Agosto de 20118.

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1135735 Nr: 25425-64.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEAN PAULO TEIXEIRA FLORIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais em face da sentença que julgamento parcialmente 

procedentes os pedidos formulados pelo embargado, condenando à 

embargante ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários 

advocatícios, anotando que o embargado decaiu de parte mínima do 

pedido.

Sustenta a embargante que o embargado não decaiu de parte mínima do 

pedido, razão pela qual há contradição na parte dispositiva da sentença, 

considerando a procedência parcial da pretensão inicial.

Pede o provimento do recurso, com a redução da verba honorária e que 

não decaiu a parte mínima do pedido.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem maiores delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem 

acolhimento, já que, de fato, anotou-se na sentença que o embargante 

decaiu de parte mínima do pedido.

Ocorre que, como bem assentou a embargante, o embargado não decaiu 

de parte mínima do pedido, pois o valor da indenização securitária 

concedida foi inferior à perseguida, não há que se falar de sucumbência 

mínima.

Inobstante a isso, como restou consignado na sentença embargada, a 

condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil.

Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária foi fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não 

se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao largo da parcela acolhida do 

pedido.

 Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS e, no mérito, NEGO-LHE 

provimento.

Int.

 Cuiabá/MT, 02 de Agosto de 20118.

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1009937 Nr: 27562-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO LUCIO PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 
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SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, bem como 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, anoto que a 

exigibilidade das obrigações, a menos que o credor demonstre que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo 

Código.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 02 de Agosto de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1171939 Nr: 40966-40.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODALICIO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela requerida Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais em face da sentença que julgamento 

parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo embargado, 

condenando à embargante ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de 

honorários advocatícios, anotando que o embargado decaiu de parte 

mínima do pedido.

Sustenta a embargante que o embargado não decaiu de parte mínima do 

pedido, razão pela qual há contradição na parte dispositiva da sentença, e 

sustenta também a sucumbência reciproca, considerando a procedência 

parcial da pretensão inicial.

Pede o provimento do recurso, com a redução da verba honorária e a 

sucumbência reciproca.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem maiores delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem 

acolhimento, já que, de fato, anotou-se na sentença que o embargante 

decaiu de parte mínima do pedido.

Ocorre que, como bem assentou a embargante, o embargado não decaiu 

de parte mínima do pedido, pois o valor da indenização securitária 

concedida foi inferior à perseguida, não há que se falar de sucumbência 

recíproca.

Inobstante a isso, como restou consignado na sentença embargada, a 

condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil.

Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária foi fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não 

se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao largo da parcela acolhida do 

pedido.

 Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS e, no mérito, NEGO-LHE 

provimento.

Int.

 Cuiabá/MT, 02 de Agosto de 20118.

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 806939 Nr: 13419-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRIGIDO LOPES DE MIRANDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Bradesco Seguros 

S/A em face da sentença que julgamento parcialmente procedentes os 

pedidos formulados pelo embargado, condenando à embargante ao 

pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios, anotando 

que o embargado decaiu de parte mínima do pedido.

Sustenta a embargante que o embargado não decaiu de parte mínima do 

pedido, razão pela qual há contradição na parte dispositiva da sentença, 

considerando a procedência parcial da pretensão inicial.

Pede o provimento do recurso, com a redução da verba honorária e que 

não decaiu a parte mínima do pedido.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem maiores delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem 

acolhimento, já que, de fato, anotou-se na sentença que o embargante 

decaiu de parte mínima do pedido.

Ocorre que, como bem assentou a embargante, o embargado não decaiu 

de parte mínima do pedido, pois o valor da indenização securitária 

concedida foi inferior à perseguida, não há que se falar de sucumbência 

mínima.

Inobstante a isso, como restou consignado na sentença embargada, a 

condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil.

Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária foi fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não 

se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao largo da parcela acolhida do 

pedido.

 Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS e, no mérito, NEGO-LHE 

provimento.

Int.

 Cuiabá/MT, 02 de Agosto de 20118.

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1022361 Nr: 33072-47.2015.811.0041

 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: AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTÔNIO DA SILVA 

NETO - OAB:6.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 783564 Nr: 37294-63.2012.811.0041

 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: GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE 

PAGAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUROPA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA RIGO PALMEIRO - 

OAB:60.961 OAB/RS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 247052 Nr: 14718-86.2006.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO TAXI LAUDIR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL ORTOPÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

FLORÊNCIO - OAB:10.467/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, DENISE MARIA XAVIER BISPO - OAB:5.715/MT, JOÃO 

HENRIQUE TELES DE SOUZA - OAB:11.409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, 

ANA PAULA DE CASTRO SANDY - OAB:6572, CARLOS EDUARDO DE 

MELO ROSA - OAB:10.097 / MT, DANIEL HERANI LOPES - 

OAB:143950-RJ, JANAINA GOMES DA SILVA - OAB:10384/MT, 

MARCELO ESTEVES LIMA - OAB:7692/MT, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 Vistos.1.BACENJUD:Por meio da petição de fls. 250/255, a parte 

exequente informa “novo CNPJ do executado”, pugnando pela pesquisa de 

numerários via BACENJUD.Sustenta que o CNPJ correto da empresa 

executada é o de número 26.524.868/0001-84, cujo nome fantasia é “Auto 

Taxi Laudir”.Pois bem. Em consulta ao endereço eletrônico da Receita 

Federal, verifiquei que a empresa executada, Ladislau Ferreira dos Santos 

Me, cujo nome fantasia é “Auto Taxi Laudi” e número do CNPJ 

02.557.221/0001-90, possui endereço diverso, assim como exerce 

atividade econômica diversa da empresa do CNPJ supracitado, conforme 

extratos de consultas em anexo.Assim sendo, considerando que sequer 

há coincidência entre o local e/ou o ramo de atividades, 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 

busca on line de numerários no CNPJ nº 26.524.868/0001-84.Por outro 

lado, 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, Ladislau Ferreira dos Santos.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:“

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 943906 Nr: 56818-75.2014.811.0041

 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: OTAVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 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

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (12/08/2014), nos termos da 

Súmula 580 do STJ.CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil.Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo 

advogado.Nesse sentido:“AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO 

DPVAT. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme 

entendimento sedimentado na 5ª Câmara Cível, se o valor do

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 312822 Nr: 18711-06.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CANDIDO RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Ricci - OAB:7598E, 

MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, VANESSA DE HOLANDA 

TANINGUT - OAB:10.964-B, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA 

CABRAL - OAB:97096/RJ, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais devidamente qualificada nos autos, contra a decisão 

proferida às fls. 268/v, que homologou o cálculo apresentado pela 

contadoria de fls. 259/260.

Sustenta a embargante com fundamento no artigo 1022 do Código de 

Processo Civil, que o referido despacho possui omissão, no que tange o 

marco inicial da correção monetária.

Pede o provimento do recurso, com marco inicial da correção monetária 

utilizando a data da citação da requerida e não a data do sinistro.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem maiores delongas, tenho que, in casu, conforme se extrai do decisum 

de fl. 268/v, tem-se que, não existe omissão quanto ao marco inicial da 

correção monetária, haja vista que, termo inicial da correção monetária é a 

data do evento danoso.

 A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso caminha no 

mesmo sentido:

“TJ-MT - Embargos de Declaração ED 00489263920178110000 

48926/2017 (TJ-MT) Data de publicação: 04/07/2017 Ementa: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT )– CORREÇÃO MONETÁRIA – DESDE O 

EVENTO DANOSO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS 

ACOLHIDOS. “Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso” (AgRg no 

AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7). Verificada a existência de omissão no 

acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se 

impõe. ( ED 48926/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 

04/07/2017) Encontrado em: 00489263920178110000 48926/2017 (TJ-MT) 

DES. DIRCEU DOS SANTOS.”

Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS e, no mérito, NEGO-LHE 

provimento.

Outrossim, permanece a decisão na forma em que foi prolatada.

 Int.

Cuiabá/MT, 02 de Agosto de 2018.

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 887154 Nr: 21357-42.2014.811.0041

 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: AMFDS, CELIA FLORES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARA RUBIA ALVES DE RESENDE 

- OAB:20.985-B/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos.

Compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-se que a 

parte Autora atingiu a sua maioridade Civil.

Assim sendo, Intime-se a parte autora, pelo Diário da Justiça, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua representação processual.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 01 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1163879 Nr: 37489-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLC, MARIA DE LOURDES LINS STRAMBECK

 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: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22378/O, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais em face da sentença que julgamento parcialmente 

procedentes os pedidos formulados pelo embargado, condenando à 

embargante ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários 

advocatícios, anotando que o embargado decaiu de parte mínima do 

pedido.

Sustenta a embargante que o embargado não decaiu de parte mínima do 

pedido, razão pela qual há contradição na parte dispositiva da sentença, 

considerando a procedência parcial da pretensão inicial.

Pede o provimento do recurso, com a redução da verba honorária e que 

não decaiu a parte mínima do pedido.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem maiores delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem 

acolhimento, já que, de fato, anotou-se na sentença que o embargante 

decaiu de parte mínima do pedido.

Ocorre que, como bem assentou a embargante, o embargado não decaiu 

de parte mínima do pedido, pois o valor da indenização securitária 

concedida foi inferior à perseguida, não há que se falar de sucumbência 

mínima.

Inobstante a isso, como restou consignado na sentença embargada, a 

condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil.

Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária foi fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não 

se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao largo da parcela acolhida do 

pedido.

 Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS e, no mérito, NEGO-LHE 

provimento.

Int.

 Cuiabá/MT, 02 de Agosto de 20118.

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1168381 Nr: 39465-51.2016.811.0041

 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: EDVALDO ALVES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A, GENTE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA S. DE OLIVEIRA - 

OAB:19.174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais em face da sentença que julgamento parcialmente 

procedentes os pedidos formulados pelo embargado, condenando à 

embargante ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários 

advocatícios, anotando que o embargado decaiu de parte mínima do 

pedido.

Sustenta a embargante que o embargado não decaiu de parte mínima do 

pedido, razão pela qual há contradição na parte dispositiva da sentença, 

considerando a procedência parcial da pretensão inicial.

Pede o provimento do recurso, com a redução da verba honorária e que 

não decaiu a parte mínima do pedido.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem maiores delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem 

acolhimento, já que, de fato, anotou-se na sentença que o embargante 

decaiu de parte mínima do pedido.

Ocorre que, como bem assentou a embargante, o embargado não decaiu 

de parte mínima do pedido, pois o valor da indenização securitária 

concedida foi inferior à perseguida, não há que se falar de sucumbência 

mínima.

Inobstante a isso, como restou consignado na sentença embargada, a 

condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil.

Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária foi fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não 

se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao largo da parcela acolhida do 

pedido.

 Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS e, no mérito, NEGO-LHE 

provimento.

Int.

 Cuiabá/MT, 02 de Agosto de 20118.

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1141762 Nr: 28201-37.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA

 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: LUCIANA CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais em face da sentença que julgamento parcialmente 

procedentes os pedidos formulados pelo embargado, condenando à 

embargante ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários 

advocatícios, anotando que o embargado decaiu de parte mínima do 

pedido.

Sustenta a embargante que o embargado não decaiu de parte mínima do 

pedido, razão pela qual há contradição na parte dispositiva da sentença, 

considerando a procedência parcial da pretensão inicial.

Pede o provimento do recurso, com a redução da verba honorária e que 

não decaiu a parte mínima do pedido.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem maiores delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem 

acolhimento, já que, de fato, anotou-se na sentença que o embargante 

decaiu de parte mínima do pedido.

Ocorre que, como bem assentou a embargante, o embargado não decaiu 
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de parte mínima do pedido, pois o valor da indenização securitária 

concedida foi inferior à perseguida, não há que se falar de sucumbência 

mínima.

Inobstante a isso, como restou consignado na sentença embargada, a 

condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil.

Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária foi fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não 

se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao largo da parcela acolhida do 

pedido.

 Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS e, no mérito, NEGO-LHE 

provimento.

Int.

 Cuiabá/MT, 02 de Agosto de 20118.

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1168890 Nr: 39641-30.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY BARBOSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais em face da sentença que julgamento parcialmente 

procedentes os pedidos formulados pelo embargado, condenando à 

embargante ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários 

advocatícios, anotando que o embargado decaiu de parte mínima do 

pedido.

Sustenta a embargante que o embargado não decaiu de parte mínima do 

pedido, razão pela qual há contradição na parte dispositiva da sentença, 

considerando a procedência parcial da pretensão inicial.

Pede o provimento do recurso, com a redução da verba honorária e que 

não decaiu a parte mínima do pedido.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem maiores delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem 

acolhimento, já que, de fato, anotou-se na sentença que o embargante 

decaiu de parte mínima do pedido.

Ocorre que, como bem assentou a embargante, o embargado não decaiu 

de parte mínima do pedido, pois o valor da indenização securitária 

concedida foi inferior à perseguida, não há que se falar de sucumbência 

mínima.

Inobstante a isso, como restou consignado na sentença embargada, a 

condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil.

Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária foi fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não 

se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao largo da parcela acolhida do 

pedido.

 Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS e, no mérito, NEGO-LHE 

provimento.

Int.

 Cuiabá/MT, 02 de Agosto de 20118.

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 877066 Nr: 14835-96.2014.811.0041

 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: JAIR VIEIRA DE BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, 

do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência dos valores para a conta indicada às fls. 158, 

uma vez que o procurador possui poderes especiais (fls. 14).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 769315 Nr: 22278-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TOFFOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAN SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SOUZA DE BARROS 

- OAB:3944/MT, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR, OAB/MT nº 

13591, para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos 

termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas 

fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1262277 Nr: 25138-67.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO VOLNEI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L & N REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FASSBINDER DESSUY - 

OAB:70 .085/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 876483 Nr: 14417-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAILDES BENEDITA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELCO COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS., ERONI PEDRO DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 9.677, JANETE POZZA - OAB:9432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO MIGUEL CALIX 

FILHO- procurador do municipio - OAB:9.192/MT, FABIANA CURI - 

OAB:5.038, FILIPE XAVIER RIBEIRO - OAB:19465-B, MARCELO 

ANTONIO THEODORO - PROF. ORIENTADOR UF/MT - OAB:11672/B, 

PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3.739/MT, PAULO COSME DE 

FREITAS - OAB:3739/MT, SAUL DUARTE TIBALDI - OAB:3.935/MT

 Uma vez que decorreu o prazo para pagamento voluntário (fls. 89/91), 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, devendo, em igual prazo, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, determino, desde já, a suspensão sine die e o 

arquivamento 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).

Proceda-se ao desentranhamento da petição de fls. 92, vez que se trata 

de partes estranhas ao presente feito.

Anote-se a representação dos procuradores do executado, conforme 

counicado às fls. 102.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 395764 Nr: 30563-56.2009.811.0041

 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: OSVALDO DA SILVA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GEDIEL DE ALBUQUERQUE MELO 

FILHO, MARIA ELIZA POMPEU DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - 

OAB:8769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:10.875

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 339890 Nr: 10255-33.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMOBILIÁRIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRELIA DE AMORIM BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - OAB:7077/MT, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8.476 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 A insurgência ao cálculo manifestada pela executada às fls. 134 não 

procede.

Conforme restou decidido às fls. 128/129, não prospera a alegação de 

falta de intimação para pagamento, pois em se tratando de réu revel, fica 

dispensada a intimação pessoal para cumprimento da sentença. A decisão 

retro foi acolhida apenas parcialmente, sendo determinado que fossem 

excluídos dos cálculos as despesas de pintura, mão-de-obra e reparos.

No cálculo apresentado às fls. 132 a parte autora atendeu à determinação, 

não havendo falar-se em incorreção.

Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 134.

 INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo, em igual prazo, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução.

Saliento que, caso já tenham sido realizadas diligências via sistemas 

disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente 

demonstre a modificação da situação econômica do executado. (AgInt no 

REsp 1380015/RS, DJe 06/10/2016 e REsp. 1.284.587/SP, DJe 29/02/12).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 901861 Nr: 31220-22.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO GUY DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA, 

DOMINGOS MENEZES FILQUEIRA MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FATIMA DO AMARAL - 

OAB:OAB/MT 11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADSON SOUZA NOBRE - 

OAB:15308/MT

 O acordo de fls. 140/143 foi homologado por sentença e, 

consequentemente, o feito foi extinto (fl. 184).

Assim, INTIME-SE o autor para adequar o pedido de fls. 195/196 ao 

procedimento do Cumprimento de Sentença, observando os termos dos 

arts. 523 e seguintes, do CPC, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 232188 Nr: 1588-29.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. COSTA SIMOES ME ( RESTAURANTE KILO & CIA), 

HÉLIO MACHADO DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSON SOUZA MOTTA - ME ( ABILITY OFF 

SERVICE), JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9126, HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O, MARCUS 

FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, HITLER PULLIG FILHO - OAB:11529, JOSÉ 

ORLANDO DO NASCIMENTO FILHO - OAB:17034/E

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 236840 Nr: 5911-77.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KINSBERG - COMERCIO, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MATOS FONSECA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA SUMIE MOORI - 

OAB:196285/SP, MARCIO MUNEYOSHI MORI - OAB:OAB/SP 177.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - OAB:3988-MT

 A fim de dirimir a divergência das partes em relação ao cálculo de 

atualização do débito e dos valores pagos, determino que os autos 

retornem ao Contador do Juízo.

Na elaboração do cálculo, deverá o Contador proceder a atualização do 

débito até a data de cada depósito. Em seguida, abatido o valor do 

respectivo depósito, proceda-se nova atualização até o depósito seguinte 

e, assim, sucessivamente. Encerrada a atualização e abatimento para 

cada depósito, o valor total obtido deverá ser corrigido desde a data do 

último depósito até a data de realização do cálculo.

Considerando que na atualização será considerada a data do depósito, 

bem como já será procedido seu abatimento, o valor considerado deverá 

ser o principal pago, sem incidência da correção apontada às fls. 225-V.

Com o retorno dos autos do Contador, proceda-se o Sr. Gestor a juntada 

aos autos do extrato atualizado da Conta Única e, em seguida, intime-se 

as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 913869 Nr: 39390-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE WALTER HUBNER, AILTON HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:13549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos.

Inicialmente, tendo em vista que o STJ decidiu pela desafetação dos temas 

relacionados ao REsp. n. 1.361.799/SP, não subsisti qualquer óbice ao 

prosseguimento ao feito, pois a decisão que concedeu o efeito 

suspensivo pretendido determinou que esta se desse até o julgamento do 

recurso repetitivo.

Além disso, como se vê do acórdão encartado aos autos (fls. 230/235), 

restou reconhecida a desnecessidade da suspensão determinada às 227.

Pois bem.

DEIXO de conhecer das razões de discordância ao cálculo manifestadas 

pelo executado às fls. 217/223, pois as questões relativas ao termo inicial 

a ser utilizado para o cômputo dos juros moratórios, bem como sobre os 

juros remuneratórios, já foram analisadas na decisão de fls. 191/193.

Referida decisão de fls. 191/193 foi objeto de recurso de agravo de 

instrumento, o qual restou desprovido (fls. 230/235).

Com efeito, não há incorreção a ser reconhecida no cálculo.

Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 194/197 e, 

consequentemente, torno líquida a obrigação correspondente à 

indenização em R$ 51.414,88 (cinquenta e um mil, quatrocentos e 

quatorze reais e oitenta e oito centavos), valor este com atualização até 

25.02.2016.

INTIME-SE o exequente para a devida atualização do saldo remanescente.

 Feito isto, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte devedora para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de 

custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 

513 do CPC.

Fica o devedor advertido que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo assinalado acima, o débito remanescente será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e 

os honorários incidirão sobre o restante.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 885869 Nr: 20435-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO FELICIANO PINTO, FRANCISCO ALMEIDA 

ALVES NETO, IVANILDA DE ARAÚJO SOUZA, JOSE CARLOS DE 

OLIVEIRA, LUIZ FRANCISCO PEDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Inicialmente, tendo em vista que o STJ decidiu pela desafetação dos temas 

relacionados ao REsp. n. 1.361.799/SP, não subsisti qualquer óbice ao 

prosseguimento ao feito, o que já havia sido decidido às fls. 360.

Além disso, como se vê do acórdão encartado aos autos (fls. 391), restou 

reconhecida a desnecessidade da suspensão.

Pois bem.

INDEFIRO os pedidos formulados pelo executado às fls. 408/413, pois nos 

recursos interpostos inexiste decisão que tenha concedido efeito 

suspensivo ao feito, pelo que, seu prosseguimento, independe do trânsito 

em julgado daqueles.

Pelo contrário, julgado o mérito do agravo de instrumento em que o 

executado pugnava pela manutenção da suspensão do feito, este foi 

improvido (fls. 391).

Ademais, conforme decisão de fls. 360, o cálculo foi homologado, sendo 

determinada a intimação do executado para pagamento do saldo 

remanescente apurado até 07.07.2014, sob pena de aplicação da multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC.

Intimado, o executado não efetuou o pagamento (fls. 407).

 Assim, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC/2015, APLICO a multa de 

10% a incidir somente sobre valor do saldo remanescente apurado no 

cálculo de fls. 340/341, devendo tal débito, ainda, ser majorado no mesmo 

percentual em razão dos honorários advocatícios, com correção desde a 

data da intimação para pagamento, o que se deu em 20.12.2017 [data da 

publicação via DJE].

 INTIME-SE o exequente para a devida atualização do saldo remanescente, 

com a incidência da multa aplicada, bem como para requer o que entender 

cabível no prazo de 15 (quinze) dias.

 Proceda-se a Secretaria a abertura do Volume III.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 713458 Nr: 5992-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIGITAL TECNOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO AFONSO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON RICARDO PICK - 

OAB:11743/MT, LIZZIA KELLY FERRADO - OAB:11.446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar sobre o ofício encaminhado pelo Detran/MT (fl. 70), requerendo 

o que entender cabível, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1126299 Nr: 21438-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO TOM JOBIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRES JOSÉ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceda-se a nova tentativa de citação da parte executada, expedindo-se 

mandado.
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Quanto ao pedido de fls. 51/52, anoto que, caso o exequente pretenda 

indicar à penhora bem imóvel, deverá apresentar a respectiva matrícula 

atualizada, sendo que o ato de constrição se dá por termo nos autos, 

conforme previsão do art. 845, § 1º, do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 353360 Nr: 23704-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA DROGA LTDA EPP, MEGA DROGA 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. PERES SALVADOR 

- OAB:10.279/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 129.

Expeça-se mandado destinado à penhora e avaliação de bens 

pertencentes aos sócios da executada Mega Droga LTDA, Jacyra Vilela 

Madruga e Pedro Rogério de Moura, no endereço indicado.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 805656 Nr: 12123-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR SANTOS ALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI JOSE SANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão de fls. 74, através do código de rastreio do malote digital, 

diligencie junto ao Juízo da 10ª Vara Cível ou ao próprio Juízo deprecado a 

fim de obter-se a correspondência onde constam as peças da missiva 

cumprida.

De qualquer forma, desde já, reputo válida a comprovação da citação do 

executado (fl. 72), cabendo anotar que, embora na certidão a Srª. Oficial 

de Justiça tenha mencionado o nome do exequente como o citando ao 

invés do nome do executado, trata-se de mero erro material que não 

compromete a idoneidade do ato e a fé pública do meirinho.

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo, em igual prazo, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 81598 Nr: 4573-54.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSBRASIL S/A - LINHAS AÉREAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO BORGES - 

OAB:1056/MT, JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - 

OAB:15.330/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT, 

WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - Proc. Estado - 

OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 224, pois a consulta via sistema Infojud para 

obtenção de declarações de imposto de renda em nome da executada já 

foi deferida às fls. 216, sendo o resultado negativo (fls. 221/223).

Ademais, compulsando os autos, observa-se que a presente ação 

executiva está embasada em nota promissória, título cujo prazo 

prescricional é regulado pelo art. 70, do Decreto nº 57.663/66, sendo de 

03 (três) anos.

Assim sendo, ante o disposto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo 

Civil e considerando que não se efetivou, até o presente momento, a 

citação da parte executada, INTIME-SE a parte autora para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a ocorrência da 

prescrição intercorrente ou fundamentar a sua não ocorrência.

Atendida a determinação judicial supra ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 221127 Nr: 29309-87.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE MARIA RONDON NARITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA LEMOS DA SILVA PENHA - 

OAB:9.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONDON SILVA - 

OAB:107060/MG

 Vistos.

Em consulta ao sistema Apolo, verifico que o pedido de reconhecimento de 

litispendência deixou de ser apreciado pelo Juízo da 6ª Vara Cível, nos 

autos nº 221278, ante a impossibilidade de discussão de matéria preclusa.

Destarte, indefiro o pedido de fls. retro.

No mais, intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca da certidão de fls.235.

 Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 01º de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 436311 Nr: 14771-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE FÁTIMA MATIERO BONDEZAN, CECILIA 

TEREZINHA IORIS, DARCY HUTTRA, DOMINGO AUGUSTO VANZELLA, 

ERANDU MATEUS PARMEGIANI, FRANCISCO JUVENIL, LEO MEZZOMO, 

IVO DUDAR, LIDIO IORIS, LUIZ CARLOS IORIS

 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: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por APARECIDA DE 

FÁTIMA MATIERO BONDEZAN E OUTROS, decorrente de sentença 

proferida nos autos da Ação Civil Publica n. 1998.01.016798-9, julgada na 

12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, proposta 

pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC em face de Banco do Brasil 

S/A, referente diferenças de correção monetária do PLANO VERÃO, para 

as cadernetas de poupança com aniversário no mês de janeiro de 1989.
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 A inicial veio instruída com procurações, planilhas de cálculos, extratos, 

bem como a respectiva sentença e decisões proferidas pelas instâncias 

superiores.

Com efeito, a apuração da condenação depende apenas de cálculo 

aritmético, cabendo, assim, o cumprimento da sentença, nos termos do art. 

509, § 2º, do CPC.

Assim, INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado (fls. 

292/295), via Diário da Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, 

CPC), para pagar o débito, devidamente acrescido das custas 

processuais, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir 

em multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios no 

mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 67245 Nr: 6314-75.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA PINHEIRO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228, THAISA CRISTINA 

LEMOS DA SILVA PENHA - OAB:9.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463/MT

 Ante o exposto, declaro impenhorável apenas o valor de R$ 788,00 

(setecentos e oitenta e oito reais), com fulcro no art. 833, inciso IV do 

Código de Processo Civil, determinando a imediata liberação do valor à 

parte executada.Deste modo, considerando que já houve a transferência 

dos valores para conta única, determino que seja expedido alvará 

eletrônico em favor da executada na importância de R$ 788,00 

(setecentos e oitenta e oito reais). Outrossim, intime-se a executada para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, fornecer os dados bancário para 

transferência. Quanto aos valores remanescentes, expeça-se alvará 

eletrônico em favor da exequente, cujo os dados bancários foram 

informados às fls.187.Por fim, 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 para análise do item b de fls. 188.Não cumprida a determinação 

supra, INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.Uma 

vez decorrido o prazo supra sem impulsionamento, INTIME-SE a parte 

exequente pessoalmente, via correios, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, impulsione o feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.Intime-seCumpra-se.Cuiabá, 

02 de Agosto de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 467767 Nr: 34445-89.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SOARES GUIMARÃES, ANTONIO AFONSO 

MESSIAS, MARIA ASSENÇÃO DOMINGOS TAKASE, CELSO KIYOSHI 

MOTIZUKI, EDSON TAKASE, GASPAR DE MATOS, CARLOS ANTONIO 

SANTOS COSTA MAYMONE, MINDO ELOVI BREUNIG, NOEMIA AFFI 

SANTOS COSTA, QUIM ROBERTO DA CONCEIÇÃO, ROBERTA ANDREA 

TOMAZONI TURMINA, TEREZINHA FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 O executado apresentou recurso de Agravo Retido às fls. 385/386, ainda 

sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a fim de que seja 

reformada a decisão de fls. 373/374, a qual acolheu apenas parcialmente 

a impugnação ao cumprimento de sentença.

 Assim, nos termos do art. 523, § 2º, do CPC/73, INTIME-SE o agravado 

para apresentar contrarrazões ao agravo interposto, no prazo de 10 (dez) 

dias.

No mesmo prazo aludido, deverão exequentes e executado se 

manifestarem sobre o cálculo judicial de fls. 328/384.

Em seguida, retornem os autos conclusos, oportunidade em que, não 

sendo o caso de retratação da decisão agravada, serão apreciadas as 

manifestações acerca do cálculo para sua eventual homologação.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 923617 Nr: 45605-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMAR FIGUEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12.120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571-B, NELSON FEITOSA - OAB:3839, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 (iii) Deliberações Finais:Com fulcro no art. 321 do Código de Processo 

Civil, DETERMINO seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a petição inicial, 

acostando aos autos a sentença coletiva a ser liquidada e/ou certidão de 

inteiro teor, bem como a certidão de trânsito em julgado do acordão, 

porquanto se tratam de documentos indispensáveis (art. 320, 

CPC).INTIME-SE, ainda, a parte autora para que, no mesmo prazo aludido, 

comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária ou, no 

mesmo prazo, comprove a sua hipossuficiência econômica, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 02 de Agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 774564 Nr: 27775-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL RUBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANTUIL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA YARA DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:15.139/MT, LEONARDO MAIA MACEDO - 

OAB:20.000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos.

Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código 

de Processo Cível, DEFIRO o pedido de penhora constante às fls. 89.

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, observando-se os requisitos do art. 838 do referido Diploma 

Processual, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel cuja matrícula 

encontra-se acostada às fls. 94.

Caso a executada tenha advogado constituído nos autos, fica intimada 

acerca da penhora realizada por intermédio da publicação desta decisão, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente eventual manifestação 

(art. 525, §11 ou 917, §1º, ambos do CPC).

 Caso a executada não possua advogado constituído nos autos, 
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expeça-se carta de intimação da penhora, nos termos do artigo 841, § 2º, 

do CPC.

Em seguida, EXPEÇA-SE mandado de avaliação, com a observância dos 

artigos 870 a 875 do CPC.

 Retornando o mandado integralmente cumprido, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem sobre a avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão (art. 525, § 11 ou 917, §1°, todos do CPC).

Por fim, anoto que, nos termos do art. 844 do CPC, caberá ao credor 

providenciar o registro imobiliário da penhora, comprovando a averbação 

com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. 

Fixo, para tanto, o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do 

termo de penhora.

 Intime-se.

Cuiabá-MT, 02 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 932492 Nr: 50660-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA UEMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - OAB:15549-O/MT, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Inicialmente, tendo em vista que o STJ decidiu pela desafetação dos temas 

relacionados ao REsp. n. 1.361.799/SP, não subsisti qualquer óbice ao 

prosseguimento ao feito, pelo que revogo a decisão de fls. 369.

Pois bem.

Compulsando os documentos carreados, verifica-se que a assinatura 

constante na procuração do autor DANIEL UEMURA é nitidamente 

divergente da lançada em seu documento pessoal juntado (CNH) – fls. 

366/367.

 Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a sua representação do autor DANIEL UEMURA, com a juntada 

de nova procuração particular com firma reconhecida ou com assinatura 

correspondente à constante em seu documento pessoal, sob pena de 

extinção do feito (o art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil).

Sendo atendida a determinação, proceda-se a Secretaria a anotação junto 

à distribuição e alteração da capa dos autos, a fim de incluir os autores 

Rafael Uemura e Daniel Uemura no polo ativo da ação.

Em seguida, retornem conclusos, oportunidade em que será analisada a 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada às fls. 267/299.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 321210 Nr: 23004-19.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE TOMASIA DE AQUINO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAJÁS CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TAMBELINI 

BRASILEIRO - OAB:10.780-B/MT, GUSTAVO TAMBELINI BRASILEIRO - 

OAB:10.782, ROBERTO TAMBELINI - OAB:2716-A, ROZANA ALVES 

ATHAIDE GAMARRA DA SILVA - OAB:11.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO EULLER BARROS 

ROCHA - OAB:12140

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 938688 Nr: 53987-54.2014.811.0041

 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): COMERCIO E EDITORA DE LIVROS RB LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETI PORTELA - 

OAB:91.263 MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JÚLIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461, MILTON EDUARDO COLEN 

- OAB:63240/MG, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - 

OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462/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: EDITORA DE 

LIVROS RB LTDA ME, portadora do CNPJ nº 18.251.701/0001-69, sobre o 

valor total de R$ 58.892,18 (cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e 

dois reais e dezoito 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,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1149306 Nr: 31402-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E EDITORA DE LIVROS TB LTDA-ME, NEO 

RAMOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR SHIGUEO GALHEGO 

UMETA - OAB:10.351/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos do Devedor opostos por Comércio e Editora de 

Livros RB Ltda Me em desfavor de Goiabeiras Empresa de Shopping Ltda.

Indeferido o pedido de Justiça Gratuita, restou concedido o parcelamento 

em até 6 (seis) vezes (fls. 25).

Não obstante, regularmente intimada para recolher as custas processuais, 

a parte embargante deixou de fazê-lo, consoante atesta certidão de fl. 26.

É o breve relato.

DECIDO.

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que a parte autora, não 

amparada pelos benefícios da gratuidade da justiça, não recolheu as 

custas iniciais no prazo de lei.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO o cancelamento da distribuição do presente feito.

Em conseqüência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

DEIXO de condenar a parte exequente em custas e honorários de 

sucumbência, pois não houve o recebimento da inicial.

 Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.

Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 455855 Nr: 26877-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO CAVALLI, JULIANA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIRO GOMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ab initio, anoto que o pedido de penhora on line apresentado à fl. 77 não 

comporta deferimento.

Com efeito, a sentença proferida nos presentes autos (fls. 49/50) é líquida 

tão somente no que se refere aos honorários advocatícios, cujo 

cumprimento de sentença já está sendo processado nos autos nº 

238-07.84.2016.811.0041, Código 1131813, em apenso.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de fl. 77, tendo em vista que o presente 

feito não se encontra em fase de cumprimento de sentença.

No mais, quanto às contas apresentadas pela parte autora à fl. 76, 

ressalto que, além de não atenderem ao disposto no art. 551, § 2º, do 

Código de Processo Civil, incluem percentual decorrente de participação 

societária, o qual, se existente, deverá apurado em procedimento próprio 

de dissolução parcial de sociedade com apuração e cobrança de haveres, 

onde deverá ser analisada a situação patrimonial da sociedade e o valor 

do capital social integralizado por cada sócio.

Destarte, a ação de prestação de contas é a via processual adequada 

para se aferir a existência de débito ou crédito resultante de determinada 

relação jurídica que, no caso dos autos, seria apurar os 

lucros/rendimentos devidos à parte autora durante o período de sua 

participação, como sócio, na sociedade.

Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, prestar as contas que entende devidas, as quais deverão estar 

“instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as 

receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem 

como o respectivo saldo” (art. 551, § 2º, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1131813 Nr: 23807-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO CAVALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIRO GOMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor do título executivo cuja fotocópia restou acostada às 

fls. 22/23, o presente feito se trata de Cumprimento de Sentença em que 

se busca o recebimento dos valores devidos à título de honorários 

advocatícios devidos ao causídico que atuou nos interesses da parte 

autora nos autos nº 26877-22.2010.811.0041, Código 455855, razão pela 

qual deve figurar como parte exequente Filipe Gimenes de Freitas.

Assim sendo, PROCEDA-SE com a correção da capa dos autos e junto ao 

Sistema Apolo.

 INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para apresentar planilha de débito 

atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, com aplicação da correção 

monetária e juros legais.

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

Não cumprida a determinação supra, INTIME-SE a parte exequente, via 

DJE, para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de extinção.

Uma vez decorrido o prazo supra sem impulsionamento, INTIME-SE a parte 

exequente pessoalmente, via correios, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, impulsione o feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 343336 Nr: 13651-18.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE ARRUDA GARCIA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:3515-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Herculano Coelho 

de Souza Furlan - OAB:3494-B/MT, ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, ANDERSON GONÇALVES DA SILVA - OAB:20.171, EDER 

ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT, ÉRICA RODRIGUES 

ROMANI - OAB:5822/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6660, LUIS FERNANDO WAHLBRINK 

- OAB:8830, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, REINALDO 

VIEIRA DA CUNHA - OAB:11989, ROBERTA VIEIRA BORGES - 

OAB:8633/MT, RODRIGO TEIXEIRA TANAHAKI - OAB:11.998

 Vistos.

Ab initio, INDEFIRO o pedido de fls. 211/213, tendo em vista que a fase de 

Cumprimento de Sentença já restou deflagrada pelo decisum de fls. 

146/147.

Ademais, anoto que os honorários de sucumbência relativos à fase de 

conhecimento são devidos à Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, pelo que determino a sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, dar continuidade ao feito no que se refere a referida verba.

Em atenção à petição de fls. 201/203, anoto que assiste razão à parte 

executada no que se refere à penhora de créditos efetivada nos autos (fl. 

192).

Destarte, verifico que não restaram atendidos os requisitos necessários 

para a formalização da penhora, haja vista que, nem o terceiro devedor 

(Associação Matogrossense de Transportadores Urbanos – MTU), nem a 

parte executada foram devidamente intimadas por ocasião da efetivação 

da penhora, de forma a atender o disposto no art. 855 do Código de 

Processo Civil.

Não obstante, considerando que, mesmo depois de intimada para 

depositar em Juízo o valor penhorado (fl. 205), a Associação 

Matogrossense de Transportadores Urbanos – MTU nada informou nos 

autos, DETERMINO a intimação, via Oficial de Justiça, de seu 

representante legal para que não pague eventual crédito à parte 

executada, assim como para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

informe a este Juízo se a parte executada ainda possui crédito junto à 

referida associação e, em caso positivo, qual o valor resta a ser liquidado, 

sob pena de responsabilização.

Por outro lado, no que tocante à alegação de excesso de execução, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se sobre os pedidos de fls. 201/203.

Por fim, ATENTE-SE a Secretaria da Vara para o disposto no art. 337 da 

CNGC, observando a ressalva do § 1º do mesmo dispositivo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 393792 Nr: 29254-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIN TUR TURISMO/COLEGIO ISAAC NEWTON 

LTDA, TAM PASSAGENS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 6.120, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11.092/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - 

OAB:6910/MT, MURILO DA SILVA FREIRE - OAB:12420/SP, NILTON 

LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811, PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:98709, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT, RICARDO TOSTO DE OLIVEIRA CARVALHO - 

OAB:103650/SP, ZANON DE PAULA BARROS - OAB:116465-A/SP

 Vistos.

Ab initio, CERTIFIQUE-SE quanto à regular intimação da executada Tam 

Passagens Aéreas S/A quanto aos cálculos de fls. 370/377.

Em seguida, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se sobre os pedidos de fls. 616/620, ex vi do 

disposto nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Por fim, ATENTE-SE a Secretaria da Vara para o disposto no art. 337 da 

CNGC, observando a ressalva do § 1º do mesmo dispositivo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 754788 Nr: 6781-15.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO ROBERTO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO PIZANO, LUIZ FERNANDO JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1139833 Nr: 27321-45.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFN, GENDS, SANDRA REGINA FIGUEIREDO NUNES, 

JMNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIMEC CONSTUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA, WANDERLEY FACHETI TORRES, PAULO RENATO SGOBI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVALDO CANTANHEDE NUNES 

ECKERT - OAB:OAB/MT 19.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEVANISIO ALVES 

PRESENTINO JUMIOR - OAB:10.953/MT, HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322, LUCIMAR A KARASIAKI - OAB:6448/MT

 Vistos.

Ab initio, PROCEDA-SE com o desentranhamento da petição de fls. 

381/393, por se tratar de peça acostada aos autos em duplicidade, já que 

tem o mesmo conteúdo e o mesmo protocolo da petição de fls. 368/380.

 Em seguida, PROMOVA-SE a correção da numeração das folhas dos 

autos, a partir da página 394.

No mais, verifico que a informação de descumprimento da tutela de 

urgência (fls. 351//356), anoto que, por ocasião da decisão de fls. 

336/339, a multa anteriormente fixada já restou majorada para valor que 

entendo atender os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

sendo certo que não depende mais “aplicação/confirmação” por parte 

deste Juízo.

Ademais, não compete a este Juízo Cível decretar a prisão da parte 

requerida por descumprimento de decisão judicial, pois absolutamente 

incompetente em razão da matéria.

Com efeito, compete a parte autora buscar não só a execução da decisão 

judicial pela via própria, mas também o recebimento das verbas devidas 

pela parte requerida em razão da concessão da tutela de urgência.

Assim sendo, INDEFIRO os pedidos contidos nos itens “c”, “d” e “e” de fl. 

356, anotando que os demais pedidos serão apreciados por ocasião da 

prolação da sentença, vez que, inclusive, foram reiterados nas alegações 

finais da parte autora.

Intime-se.

Após, remetam-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 86071 Nr: 9957-22.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA GULA BOMBONIERE LTDA, LEOCI 

ANTONIO BALDASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES POLISEL - 

OAB:12.009, MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - OAB:21.451, VICTOR 

SHIGUEO GALHEGO UMETA - OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881/MT

 Vistos.

Ab initio, CUMPRA-SE integralmente o despacho de fl. 267, tendo em vista 

que os pedidos de penhora no rosto dos autos formulados nos itens “(i)” e 

“(ii)” da petição de fls. 264/266 foram deferidos naquela ocasião.

No mais, DEFIRO o pedido de busca de endereço junto aos sistemas 

conveniados perante o Tribunal de Justiça.

Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço 

atualizado dos executados André Baldasso e Ivone Prantel Mangieri.

Com as respostas, INTIME-SE a parte exequente para que manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1172073 Nr: 41039-12.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 79).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 01 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1139675 Nr: 27233-07.2016.811.0041

 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: ROBERTO REIS 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por Roberto 

Reis Santos em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, todos 

qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 133/136), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 137).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cuiabá, 01 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 874017 Nr: 12643-93.2014.811.0041

 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: LEANDRO DE MELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora apresentou, à fl. 179, 

pedido de desistência da ação.

 Assim sendo, nos termos do art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte requerida, na pessoa do seu advogado, para que, se 

manifeste acerca do pedido de desistência da demanda, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o seu silêncio ser considerado anuência tácita.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 708276 Nr: 1547-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO BORGES CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA 

- OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, DANILO ALBERTO ZANETTI - OAB:12.094-B/MT, JACY 

NILSO ZANETTI - OAB:2968-A, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - 

OAB:MT/12007

 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 fls. 95/96 para tentativa de penhora 

on-line, que deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada: 

ALIANÇA LOJA DE AUTOMÓVEIS LTDA, portadora do CNPJ nº 

08.385.902/0001-03, sobre o valor total de R$ 126.899,03 (cento e vinte e 

seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e três centavos), conforme 

débito atualizado às fls. 98/102.[...]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.Anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas 

disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente 

demonstre a modificação da situação econômica do executado 

.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 713289 Nr: 5895-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEGRANDE VEÍCULOS CASAGRANDE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GRAMADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - OAB:15747, 

FÁBIO LUIS ANTÔNIO - OAB:31.149 PR, GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:OAB/MT 14.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. ..., INTIME-SE a parte executada por carta com aviso de 

recebimento no endereço de fls.113/114 (art. 513, § 2º, inciso II, CPC), 

para pagar o débito, devidamente acrescido das custas processuais, se 

houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% 

(dez por cento), além de honorários advocatícios no mesmo percentual, 

nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de Processo Civil sem 

o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 

do Código de Processo Civil).Decorrido o prazo para pagamento 

voluntário, INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar quanto ao prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, 

os requisitos descritos no art. 524 do Código de Processo 

Civil.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá/MT, 14 de 

Junho de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1262277 Nr: 25138-67.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO VOLNEI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L & N REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FASSBINDER DESSUY - 

OAB:70 .085/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ao que se extrai dos autos, a carta precatória protocolada neste Juízo 

não preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de Processo 

Civil, vez que não veio acompanhada de documentos essenciais ao ato 

deprecado.

Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia do instrumento do 

mandato conferido ao advogado (inciso II do art. 260 do CPC).

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos cópia da 

procuração outorgada ao seu patrono no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias acarretará 

na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento (art. 393 da 

CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ademais, verifica-se dos autos da presente carta precatória que a parte 

interessada não recolheu o valor referente à distribuição e diligencia da 

missiva neste Juízo.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, 
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efetue os pagamentos referente a distribuição e a diligência, o que deverá 

ser efetivado em quantidade correspondente ao total de endereços nos 

quais deverão ser executados os atos, sob pena de cancelamento da 

distribuição e devolução ao r. Juízo deprecante.

Com o adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado.

Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Janeiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1092365 Nr: 7231-16.2016.811.0041

 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: JOSÉ DA SILVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 175).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 01 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1156725 Nr: 34584-31.2016.811.0041

 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: ROSENILDA NUNES INERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 135).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 01 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1165099 Nr: 37970-69.2016.811.0041

 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: MARCELA PATRÍCIA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por Marcela 

Patrícia de Figueiredo em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 103/105), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 106).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cuiabá, 01 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1167757 Nr: 39151-08.2016.811.0041

 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: JEFFERSON LUCAS DA SILVA ATAIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por 

Jefferson Lucas da Silva Ataide em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 148/154), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 156).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cuiabá, 01 de Agosto de 2018.
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BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1105092 Nr: 12567-98.2016.811.0041

 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: LAYRO CESAR ZAQUEMAEL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por Layro 

Cesar Zaquemael da Costa em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 165/170), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 173).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cuiabá, 01 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1143275 Nr: 28796-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLISTON FERREIRA DA SILVA, CLARICE FERREIRA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Vistos.

 Indefiro o pedido pleiteado pelo requerente, haja vista que não é hipótese 

de substituição do perito nomeado, pois o expert é profissional 

devidamente habiliatado para realizar a pericia médica.

Intime-se o perito nomeado por meio eletrônico, cientificando-lhe da 

nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da 

pericia, com antecedência mínima de 60 dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1033660 Nr: 38437-82.2015.811.0041

 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: PAULO LUIZ DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

 Indefiro o pedido pleiteado pelo requerente, haja vista que não é hipótese 

de substituição do perito nomeado, pois o expert é profissional 

devidamente habiliatado para realizar a pericia médica.

Intime-se o perito nomeado por meio eletrônico, cientificando-lhe da 

nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da 

pericia, com antecedência mínima de 60 dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 893542 Nr: 25591-67.2014.811.0041

 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: JADERSON LUIZ OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

 Certifique o Sr. Gestor quanto a intimação da parte autora por carta com 

AR (Aviso de Recebimento), nos termos da r. decisão à fl. 139.

Após, retornem os autos conclusos para analise dos autos.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 de agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 880640 Nr: 17173-43.2014.811.0041

 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: ROBERTO ANASTACIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora apresentou, à fl. 140, 

pedido de desistência da ação.

 Assim sendo, nos termos do art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte requerida, na pessoa do seu advogado, para que, se 

manifeste acerca do pedido de desistência da demanda, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o seu silêncio ser considerado anuência tácita.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1117152 Nr: 17555-65.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO BOTASSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 
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426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (13.04.2015), nos 

termos da Súmula 580 do STJ.CONDENO a parte requerida a pagar por 

inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor da condenação ter 

sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 942238 Nr: 55905-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIZAMAR ANTONIO SOUZA DE AREDES

 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

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, bem como 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, anoto que a 

exigibilidade das obrigações, a menos que o credor demonstre que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo 

Código.DEFIRO o levantamento dos honorários periciais não realizados, 

mediante a expedição do competente alvará, em favor da Seguradora, 

conforme dados bancários informados à fl.145.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 01 de Agosto de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 879477 Nr: 16478-89.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADLA, IDILANDIA DA LUZ ALMEIDA

 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, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 175).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 01 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1065368 Nr: 53352-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido pleiteado pelo requerido às fls. 162/163, haja vista que, 

em analise aos autos o valor a titulo honorário pericial já foi restituído ao 

requerido, conforme alvará de fl. 160.

Intime-se.

Após, retornem os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de Agosto de 2017.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 951228 Nr: 494-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAS, BEATRIZ LUCINDA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido à ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para informar o seu endereço atual, com vistas à realização 

da prova pericial, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova 

(fl. 131), a parte autora se manteve inerte (fl. 136).

 Pois bem. Tendo em vista que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, assim como que não restou tentada a intimação da parte autora no 

endereço fornecido na exordial, INTIME-SE a parte autora por carta com 

AR e por meio de seu advogado constituído nos autos, para que 

compareça na Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito 

de ser encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de 

tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade 

de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

 Resultando infrutífera a tentativa de intimação por correio, determino que 

seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo e para a mesma 

finalidade descrita no parágrafo anterior.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 03 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 349092 Nr: 19393-24.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRIMAT - ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE MATO 

GROSSO, SINDICATO RURAL DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULES EDESIO ALVES SORNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLAINE DE F. FREITAS - 

OAB:10.102 OAB/MT, ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - 

OAB:6.687/MT, ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - OAB:6687/MT, 

DENIZE MARIA MAMEDE DE ARRUDA - OAB:19.282/O, LEONARDO 

GOMES BRESSANE - OAB:10102, LIS TEIXEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:10.164 OAB/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT, 

RUI EDUARDO SANO LAURINDO - OAB:10128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO LUIZ DE ARAUJO - 

OAB:2.909/MT, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 795473 Nr: 1807-95.2013.811.0041

 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: ANDERSON ILARIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT, 

cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção 

do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do 

seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do 

CPC].Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 

do CPC.A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spxEm razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo.Da mesma forma, a 

preliminar de carência de ação pela falta de interesse de agir em razão de 

pagamento da cobertura em sede administrativa, não pode prosperar, 

tendo vista que, a requerente entende que o pagamento efetuado na 

esfera administrativa é inferior ao devido, razão pela qual, o autor possui 

interesse de agir. Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), 

passo a fase de organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a 

V).E, em relação ao ônus probatório, registro que, na espécie, não se 

aplicam às disposições da Lei Consumerista, pois não configurada relação 

de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC).Nesse sentido, 

colhe-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:“RECURSO 

ESPECIAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 793629 Nr: 47763-71.2012.811.0041

 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: LINDALVA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

DIAS - OAB:9392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha sido intimada, por edital, para 

manifestar seu interesse no prosseguimento feito, sob pena de extinção 

(fl. 144), a parte autora se manteve inerte (fl. 145).

Pois bem, considerando que o feito foi saneado e nomeado perito para a 

realização da pericia médica na decisum retro, chamo o feito à ordem, 

tendo em vista que o laudo pericial restou juntado por ocasião da 

audiência de conciliação, assim como que, no Termo de Sessão de 

Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus respectivos patronos 

tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, INTIMEM-SE as partes, via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o laudo pericial, 

nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 207456 Nr: 19268-61.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEOESTE CONSTR. CENTRO OESTE, 

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL SANTA INEZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/MT, 

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, ANTONIO 

CHECCHIN JUNIOR - OAB:3.329/MT, CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT, GISELE RAQUEL ZULLI - OAB:10397/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1168728 Nr: 39575-50.2016.811.0041

 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: CLAUDIO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais em face da sentença que julgamento parcialmente 

procedentes os pedidos formulados pelo embargado, condenando à 

embargante ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários 

advocatícios, anotando que o embargado decaiu de parte mínima do 

pedido.

Sustenta a embargante que o embargado não decaiu de parte mínima do 

pedido, razão pela qual há contradição na parte dispositiva da sentença, 

considerando a procedência parcial da pretensão inicial.

Pede o provimento do recurso, com a redução da verba honorária e que 

não decaiu a parte mínima do pedido.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem maiores delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem 

acolhimento, já que, de fato, anotou-se na sentença que o embargante 

decaiu de parte mínima do pedido.

Ocorre que, como bem assentou a embargante, o embargado não decaiu 

de parte mínima do pedido, pois o valor da indenização securitária 
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concedida foi inferior à perseguida, não há que se falar de sucumbência 

mínima.

Inobstante a isso, como restou consignado na sentença embargada, a 

condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil.

Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária foi fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não 

se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao largo da parcela acolhida do 

pedido.

 Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS e, no mérito, NEGO-LHE 

provimento.

Int.

 Cuiabá/MT, 03 de Agosto de 20118.

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024055-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADINAMO VELANCIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024055-62.2018.8.11.0041 AUTOR: ADINAMO 

VELANCIO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS W Vistos. Trata-se de Ação De Concessão De Benefício 

Previdenciário ajuizada por Adinamo Velancio da Silva em desfavor de 

Instituto Nacional De Seguridade Social. Compulsando os autos, verifica-se 

que, muito embora a petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo 

competente, a demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª 

Vara Cível. Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes 

autos a uma das Varas Especializadas da Fazenda Publica desta 

Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038836-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUIS DURLI (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

VOLNEI ROBERTO DURLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BROCARDO (EXECUTADO)

MARILANDES FATIMA GARBOZZA BROCARDO (EXECUTADO)

ROCMAR BROCARDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038836-26.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: EVANDRO LUIS DURLI, CID IMOVEIS EIRELI - EPP, VOLNEI 

ROBERTO DURLI EXECUTADO: ROCMAR BROCARDO, EDSON 

BROCARDO, MARILANDES FATIMA GARBOZZA BROCARDO 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 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: 1022355-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA APARECIDA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022355-85.2017.8.11.0041 AUTOR: DAVINA 

APARECIDA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte apelada/autora para contrarrazoar o recurso de 

apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 6 de agosto 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: 1019743-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA GUIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019743-77.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAQUIM DA 

GUIA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando a parte 

apelada/autora para contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 6 de agosto 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1123648 Nr: 20309-77.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJAS AVENIDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPLA INSTALADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado da pesquisa infojud, impulsiono os autos 

intimando a parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 835604 Nr: 40716-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO GRASSI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E 

SANEAMENTO LTDA. - GRUPO GEOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12856/MT, NIVALDO CAREAGA - OAB:6713-B/MT, RENATO 

FERREIRA MACEDO - OAB:11060

 Considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo desta 

Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca da 

resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 22/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 833854 Nr: 39229-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO MEIRELLES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MEIRELLES COELHO - 

OAB:OAB/MT 9212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE TOLEDO 

GONSALES - OAB:325.364, FABIO DE ARAUJO NETO - OAB:262.786, 

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - OAB:OAB/MT 18.216

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 819047 Nr: 25337-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARI MARCI MENDONÇA, EVERTON VANDER 

ANDRADE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE THOMMEN DE 

MORAES - OAB:, RAFAELA MARTELLI - OAB:OAB/MT 18.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALECIANE CRISTINA 

SANCHES DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 14.513, MAURO CESAR 

GONCALVES BENITES - OAB:12035

 Considerando que o resultado da penhora Bacenjud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 456530 Nr: 27247-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU LAVRATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA, FERNANDO 

BORGES COSTA, RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR, FABIO MARTINS 

DEFANTI, EDITORA MART - MART PRODUÇÕES ARTISTICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILLIPE AUGUSTO MARQUES 

DUARTE - OAB:12566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR PALUMBO FERNANDES 

- OAB:7821/MS, CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO - OAB:5233-B-MT, 

GIORDANA PEREIRA DE AZEVEDO DE LIMA - OAB:18104, LUIZ 

CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - OAB:5.475/MT

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 381707 Nr: 18190-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANT & DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ENZO VINHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:1.061 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 886267 Nr: 20708-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVA FRANCISCA DE JESUS MARASCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA REGINA DA SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NPJ - UNIC PANTANAL - OAB:, 

RAPHAEL FERNANDES FABRINE - UNIJURIS - OAB:6667-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do resultado da pesquisa Infojud e Penhora Renajud infrutífera, 

impulsiono os autos intimando a exequente, para impulsionar o feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 809962 Nr: 16456-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS, PATRICK ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIZ ANTONIA DE CARVALHO MONDIN-ME, 

LAIZ ANTONIA DE CARVALHO MONDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual 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.: 895768 Nr: 26922-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAEDES CORDEIRO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:18221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VITOR MACHADO - 

OAB:286.047/SP, ELIANE LEITE SAMPAIO - OAB:4991/MT, ERICA 

VALENTE FERREIRA DE SOUZA - OAB:251.463, GUSTAVO SÍRIO DO 

NASCIMENTO - OAB:258.732/SP, HÉLIO GARDENAL CABRERA - 

OAB:102529, HENRY PAULO ZANOTTO - OAB:209898, LUIZ AMAURI 

BORGHI JÚNIOR - OAB:SP/277.279

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1072369 Nr: 56358-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KÁTIA REGINA DE PAULA LEITE, PAULA ONEIDE PAES 

DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA, UNIMED BRASÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO , 

ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - 

AASPB
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JASSON BORRALHO PAES DE 

BARROS - OAB:9937-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393

 Vistos etc.

As embargantes, em sede de preliminar dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

pleiteiam pela denunciação à lide das empresas UNIMED BRASÍLIA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – CNPJ n° 00.510.090/0001-90 e 

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – 

AASPB – CNPJ n° 07.323.602/0001-29 com fundamento no artigo 125 do 

CPC (fls. 11/12).

 Dessa feita, ordeno a citação dos denunciados (art. 126 do CPC), 

consignando que o prazo para a resposta e de 15 (quinze) dias, e efeitos 

do artigo 128 do CPC.

 Os denunciantes deverão providenciar a citação do denunciado no prazo 

de 2 (dois) meses, conforme prescreve o parágrafo único do art. 131 do 

CPC, sob pena de ficar sem efeito a denunciação.

Desta feita, DESIGNO o dia 09/10/2018, às 08:30 horas, para realização da 

audiência de Conciliação, de acordo com o art. 344, do CPC, que será 

realizada perante a Central de Conciliação.

Cite-se a denunciada para audiência e intimem-se as partes na pessoa de 

seus patronos.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 279893 Nr: 5872-46.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARINE & ARINE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDE RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

JULINIL GONÇALVES ARINI - OAB:1.136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1233390 Nr: 16024-07.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KRIKOR KAYSSERLIAN - 

OAB:26.797/SP, Rodrigo Kaysserlian - OAB:182.650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 225316 Nr: 1745-56.1993.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, LUIZ GUILHERME LEAL CURVO, LUIZ SOUZA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, LUIZ GUILHERME LEAL CURVO - OAB:4.948/MT, LUIZ 

SOUZA REIS - OAB:2.408-B, LUIZ SOUZA REIS - OAB:2408-B/MT, 

Margarete da Graça Blanck Miguel Spadoni - OAB:8058/MT, 

RENATA ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo desta 

Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca da 

resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 20/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 267063 Nr: 776-50.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORINI & MORINI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA MAYARA MOTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NOVA OLÍMPIA

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 393453 Nr: 28920-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDWALLEI MACIEL VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 771711 Nr: 24791-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SOARES CARDOSO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEM ESTAR INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, 

ESP. E MÉDICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993-O, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - 

OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, MARINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:16735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMELO BRAREN DAMATO - 

OAB:291.770/SP

 Considerando que o resultado da penhora Renajud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 345849 Nr: 15950-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WARLEI BORGES ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 849883 Nr: 53010-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVES BOSS MATTOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROS ROGÉRIO BARROS ARAÚJO, M A 

BARROS LTDA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 138 de 629



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PARDO SALATA 

NAHSAN - OAB:11867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

COELHO - OAB:7598

 Considerando que os resultadso das penhoras BACENJUD e RENAJUD 

foram finalizadas positivas, impulsiono os autos para intimar a parte 

executada para manifestar, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 160842 Nr: 664-04.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRAGE COM. LUBRIF.TRANSP. LTDA, 

CARLOS ALBERTO DA CUNHA, ALMIRO POMBO DA CUNHA, ELAINE 

CRISTINA DA CUNHA, ALMIRO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15.729 MT, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado da pesquisa infojud, impulsiono os autos 

intimando a parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1118750 Nr: 18218-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROUNIDOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, 

BALDOMERO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO FREDERICO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado da pesquisa infojud, impulsiono os autos 

intimando a parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 449552 Nr: 22481-02.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CESAR DE CAMPOS - ME, 

BENEDITO CÉSAR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELLENY ARAUJO DOS 

SANTOS - OAB:DEF PUBLICA-MT

 Considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo desta 

Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca da 

resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 19/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 727664 Nr: 23553-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ANGELO KABBAD - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMÁLIA ALVES - 

OAB:9534, LUIS EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11866 OAB/MT, 

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do resultado da pesquisa Infojud e Penhora Renajud infrutífera, 

impulsiono os autos intimando a exequente, para impulsionar o feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 299658 Nr: 13056-53.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA., 

KRAUSBURG HORTIFRUTIGRANJEIROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT, 

ROSINAZY SOARES DA ROCHA - OAB:OAB/MT 10.184

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 736652 Nr: 33091-92.2011.811.0041

 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): GERALDO PEREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890693 Nr: 23689-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA CRISTINA ZACARIAS CARLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS 

GONÇALVES PREZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VARGAS REIS 

MONTEIRO - OAB:9804 MT, JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:7.287, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:6.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte exequente através do petitório de fls. 227/228 requer a 

suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, enquanto diligencie na 

tentativa de endereço atual do requerido.

Considerando o decurso do prazo requerido, intime-se a autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 376301 Nr: 12441-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEHPPO COMPONENTES MECANICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRENOMAT - DREN. IRRIGAÇÃO MATO 

GROSSO LTDA, EVANDRO VIERO TREVISAN, LUIZ VIEIRO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARON DAVID GEHRING - 

OAB:12331, AIDA MARY GEHRING PIMENTA - OAB:8019/MT, JOSÉ 

GRANJA DE SOUZA - OAB:12343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para que retire os oficios 

já expedidos e que comprove posteriormente o seu protocolo perante as 

cooperativas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 20686 Nr: 6596-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZA FERREIRA DA CUNHA, RUI XAVIER DA 

CUNHA, ARNOLDINA POMPEU DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENITA SIQUEIRA DA SILVA, JOSÉ LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, JOSÉ LUIZ FERREIRA DA SILVA, RENITA SIQUEIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNOLDINA POMPEU DE 

CAMPOS - OAB:1226/MT, JOÃO ROCHA SILVA - OAB:1564, MARCEL 

LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA 

- OAB:3446-A/MT, JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - 

OAB:2638/MT, Marcio Tadeu Salcedo - OAB:6038/MT

 Considerando o resultado da pesquisa infojud, impulsiono os autos 

intimando a parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 335666 Nr: 6349-35.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA CRISTINA BORGES ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE ABADIA DE OLIVEIRA - 

OAB:25469/DF, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, 

JULIANA ZAFINO ISIDODORO FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, 

MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME DA CRUZ BORGES 

ASSUMPÇÃO - OAB:11793

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 921413 Nr: 44267-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

KEIZE KATIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CAETANO DA SILVA, JANDIRA 

TOBIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 428933 Nr: 10360-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLA CAETANO MOLEIRINHO, SANDRA CRISTINA 

CAETANO MOLEIRINHO, ANDRÉA CAETANO MOLEIRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIA EUGÊNIA ARGENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA LÚCIA M. P. CARDOSO DE 

MELLO - OAB:100.930/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

ILA DE CASTILHO VARJÃO - OAB:MT - 9972

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 248385 Nr: 15965-05.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM ANGELA BENETTI BERTUCELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660

 Considerando que o resultado da penhora Bacenjud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 751220 Nr: 2967-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANFELE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SANDOVAL ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SALLA - OAB:262007, 

GUSTAVO DE MATOS JUNIOR - OAB:13.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 897210 Nr: 27714-38.2014.811.0041

 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: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SIRAVENGA, 

ELIANE DE ABREU NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da certidão de fl. 168, REDESIGNO a audiência de conciliação para 

o dia 09/10/2018, às 09 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO.

EXPEÇA-SE o competente mandado de intimação, atentando-se a 

Secretaria para os endereços indicados no petitório de fls. 157/158.

No mais, determino o integral cumprimento da decisão anteriormente 

proferida nos autos de fls.161/162.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 75643 Nr: 2075-87.1992.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON LANDI, OZANA BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 116625 Nr: 215-95.1985.811.0041
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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: Vicente Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DA SILVA, Haroldo Almeida 

Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Dan - OAB:35.65-a MT, 

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, DENISE MARIA 

XAVIER BISPO - OAB:5.715/MT, PAULA MÁRCIA CÁCERES DAN - 

OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO FLAVIANO DE 

SOUZA - OAB:0705/MT, ELISEU CERISARA - OAB:324/MT, LUIZ 

EDUARDO LOPES JUNIOR - OAB:13879

 Vistos etc.

Diante da sentença proferida nos autos Ação de Declaração de Nulidade 

nº 45448-02.2014.811.0041 (923390), onde foi declarada a inexistência 

da sentença proferida nos presentes autos, bem como de todos os atos 

processuais desde a citação,vieram os autos conclusos para análise do 

petitório do autor de fls. 528/5340, onde requer o aditamento da inicial e o 

prosseguimento do feito.

Recebo o aditamento a inicial, para que PROCEDA-SE a Secretaria Judicial 

com a Inclusão no polo passivo da demanda conforme pleiteado pela parte 

autora.

Considerando que a lei processual tem aplicabilidade imediata, recebo o 

presente feito pelo procedimento comum.

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia ____/____/______ às __h__min, nos termos do 

artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, 

Sala __.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 62796 Nr: 12259-87.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR JOSETTI FLORES, EDD 

WILSON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo desta 

Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca da 

resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC.21 /2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 933416 Nr: 51115-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS, PATRICK ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS PROMOÇÕES DE EVENTOS E PRODUÇOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual 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.: 721950 Nr: 17471-40.2011.811.0041

 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): BRASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1073624 Nr: 56914-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA, JOSE 

APARECIDO RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIOMAR BORBA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NAVARRO SILVA - 

OAB:260.233/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da Penhora Renajud infrutífera, impulsiono os autos intimando a 

exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 88348 Nr: 1313-76.1989.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDALA NOVAIS RODES, LILIA CURY RODES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEDIO WUERZIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT, VICENTE BEZERRA NETO - OAB:0065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU CERISARA - 

OAB:324/MT

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 885841 Nr: 20418-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOODMAKER BRASIL EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO LTDA - ME, ROSENILDA MATIAS DA ROCHA REIS

 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: GISELE SILVA NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 11.740

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 340004 Nr: 10367-02.2008.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 141 de 629



 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLÁUCIA RIBEIRO, MARIA TEREZA CARLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.313-B/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 721587 Nr: 17093-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO CONEGUNDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a penhora Renajud e Bacenjud foi infrutífera, 

impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar 

indicando bens de sua propriedade livres e desonerados de ônus, que 

sejam capazes de suportar a presente execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 331201 Nr: 2578-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAL VERDE SERVICE LTDA, SINAL VERDE TURISMO 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDONEY JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT, RUI 

EDUARDO SANO LAURINDO - OAB:10128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GUILHERME 

COSTA SALAZAR - OAB:11519

 Considerando que o resultado da penhora Renajud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 700257 Nr: 34880-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNAN FARES & CIA LTDA., HANI HAMED FARES, 

FARES HAMED ABOUZEID FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Considerando que o resultado da penhora Bacenjud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 183924 Nr: 1366-57.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVROFÉRTIL PRODUTOS DA LAVOURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS IVAN PERAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, LAURO ALVES PEREIRA - OAB:15349, MARILZA DE 

CASTRO BRANCO - OAB:17146, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado da pesquisa infojud, impulsiono os autos 

intimando a parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 893466 Nr: 25541-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYDSON ARRUDA VILELA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO APODACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a penhora Bacenjud e infojud foram infrutíferas, 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar 

requerendo o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1045050 Nr: 43916-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P., ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 821181 Nr: 27396-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMIL GONÇALO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCO ROMERO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:, MIGUEL JUARES RAMIRO ZAIM - OAB:4.656/MT, 

THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual 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.: 828599 Nr: 34453-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA CORTESE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da Penhora Renajud infrutífera, impulsiono os autos intimando a 

exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 338675 Nr: 9317-38.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLASSITEL EDITORA DE LISTAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

GREGORI ESTEFANO ZAGONEL DE PAULA - OAB:17.731-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CASSEMIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:142959

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 78181 Nr: 4147-42.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCS - ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÂNIO GONÇALO MACIEL DE 

MORAIS - OAB:6449/MT, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 Considerando que o resultado da penhora Bacenjud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos para intimar a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 79569 Nr: 11670-66.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO GRAÇAS DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MERCANTIL BRASIL CENTRAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/MT

 Considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo desta 

Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca da 

resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 23/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 329066 Nr: 1474-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN REJANE SIMÕES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDETE SOUSA DOURADO, CLODOALDO 

ALVES DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3.575-B/MT

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1098578 Nr: 9965-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEANA DA SILVA DE ALMEIDA LINO, 

MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO LIMA 

PINTO E SILVA - OAB:10.205/MT

 Considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo desta 

Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca da 

resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 18/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 951683 Nr: 748-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA, BARBOSA E RAMOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÁVIO DE BRITO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 13.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 269102 Nr: 1591-47.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR CRISTALDO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO, SULAMITA 

DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, LISIANE VALERIA LINHARES 

SCHMIDEL - OAB:9.358/MT

 Considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo desta 

Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca da 

resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 22/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 347561 Nr: 17675-89.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO SANCHES DALTRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

BRUZATO LTDA, TERRA RICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2542/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 Considerando que o resultado da penhora Renajud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1129170 Nr: 22675-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO NASSER SICUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACARANDÁ AGROINDUSTRIAL LTDA, 

JESSIKA MATOS PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA GABI SICUTO - 

OAB:18450/MT, Alessandro Friedrich Saucedo - OAB:6.315-A/MT, 

APARECIDA SCATAMBULI SICUTE - OAB:, CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476, GUSTAVO SUTILO MARTINS - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado da pesquisa infojud, impulsiono os autos 

intimando a parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1217673 Nr: 10757-54.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTE ODONTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENÂNCIO CAJAL FILHO, ANGELO MARINO 

DRUZIAN FILHO, SHEILA SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a penhora Renajud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 790283 Nr: 44325-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDES RODRIGUES DA SILVA DE 

ALBUQUERQUE, KATIA APARECIDA DA SILVA NUNES MIRANDA, 

MARCELO RODRIGO LIMA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1249258 Nr: 20904-42.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR CARDOSO BUENO, GRACIELI 

CRISTINE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado da pesquisa infojud, impulsiono os autos 

intimando a parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 904798 Nr: 33437-38.2014.811.0041

 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: ROBERTO CESAR PEREIRA FILSINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME FERREIRA DE BRITO - OAB:OAB/MS 

9.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARMANDO DA GLÓRIA 

BATISTA - OAB:41.775 OAB/SP

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data da 

assinatura da Proposta de Adesão (04/10/2006), e juros de mora de 1% 

ao mês, apenas se configurado o descumprimento da obrigação aqui 

estipulada, após certificado o transito em julgado.CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na forma 

prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando que o autor decaiu da 

parte mínima.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448229 Nr: 21819-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA SOARES HADDAD CAMOLESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ARIADINE GROSSI, para devolução dos autos 

nº 21819-38.2010.811.0041, Protocolo 448229, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN KHALIL, 

para devolução dos autos nº 23165-24.2010.811.0041, Protocolo 450641, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 944729 Nr: 57286-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE BOEIRA DE GODOI, CENTRAIS 

ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 3125 - A

 Efetivada a penhora, determino a intimação das partes para manifestarem 

no prazo legal. Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao 

departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 392663 Nr: 28130-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 
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DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE KAREN DECKER - 

OAB:7007/MT, KLEITON ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - 

OAB:10077-B, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA PAULA DE CASTRO SANDY - 

OAB:6572, ARIOSMAR NERIS - OAB:232751, FERNANDA PAREJA 

OLIVEIRA - OAB:9.020/MT

 Mantenham-se os autos conclusos para efetivas buscas. Considerando 

que a negativação dos dados do executado está se tornando uma 

ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da obrigação, auxiliando o 

credor que tem o processo de execução judicial ao seu dispor, embora 

nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, DETERMINO a 

expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa aos valores, 

juros e correção monetária, entregando-a à parte credora para que se 

proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos órgãos 

protetivos de crédito. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1049192 Nr: 46034-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLURAL CENTRO EDUCACIONAL LTDA, COLÉGIO VILA 

REAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE ZANNIN ZANCHI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, infrutíferas as tentativas de localização da parte requerida, 

possível a realização de pesquisa via BACENJUD e INFOJUD. DEFIRO o 

pedido de pesquisa de possíveis endereços da parte requerida DAYANE 

ZANNIN ZANCHI DE OLIVEIRA, pessoa física, CPF nº 921.049.751-15 via 

INFOJUD e BACENJUD. Com a informação nos autos, manifeste a parte 

autora, no prazo legal, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. Mantenham-se os autos conclusos para 

efetivas buscas. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 76929 Nr: 13526-89.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA BATEC - CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 760040 Nr: 12376-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE CLYDE NOBRE CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIZMAC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO CATALDO - 

OAB:140.465 MT

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 840080 Nr: 44501-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURICE MARIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHYA BONS OLHOS - 

OAB:14667, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 74831 Nr: 10688-37.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA LEMOS DA SILVA PENHA - 

OAB:9.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5926/MT

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento para realização de tentativa de restrição judicial 

de veículos via RENAJUD em desfavor da parte executada.

No tocante ao pedido de restrição judicial de veículos, o Provimento n.º 

02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que possibilita ao 

magistrado obter informações sobre veículos em nome da parte 

executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, assim, 

lastreado nos princípios da celeridade e da economia processual, a 

medida deve ser deferida.

Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema RENAJUD uma ferramenta que 

possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos 

veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional 

de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN”. (Art. 1º).

Diante disso, determino a constrição judicial de veículos existentes em 

nome da parte executada GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA, pessoa física, 

CPF nº 178.002.341-34 junto ao DETRAN via sistema Renajud, suficiente 

para garantia do débito.

Conforme determina o artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das buscas 

acima deferida através do Sistema Renajud

 Procedida à penhora, intime-se a parte executada para, querendo, 

manifestar no prazo legal.

Caso a tentativa de localização de bens do executado torne infrutífera 

intime-se a parte exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 767358 Nr: 20183-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJANE MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA BATEC - CONSTRUTORA 

E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENELSON ALESSANDRO NONATO 

- OAB:12.149/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 178598 Nr: 25984-41.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TAPIAS TETTILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRICO ALEXANDRE CARLI - 

OAB:2477/RO, LUÍS HENRIQUE CARLI - OAB:8.559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT, LUIZ CÉSAR PONTES - OAB:6181-B/MT, ROGÉRIO 

FLORENTINO PEREIRA - OAB:201996/SP

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 07 de Maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1086949 Nr: 4700-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMER KHALIL OKDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIZETE ASVOLINSQUE, CLAUDIA 

AUXILIADORA DE MORAES COSTA, JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844/MT, HUMBERTO A. DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6.000/MT, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMÔNICA FREIRE 

- OAB:4.497/MT, SILVIO EUGENIO FERNANDES - OAB:4.282/MT

 Dessa forma, conheço dos embargos e os REJEITO, porque, embora 

rotulados Declaratórios, estes Embargos pretendem conduzir a novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido.Assim sendo, 

mantenho a decisão como lançada.Após, intimem-se para apresentação 

de contrarrazões ao recurso de apelação, e remetam-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 823139 Nr: 29256-28.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO BMG 

S/A, BANCO RURAL S/A, MEGCREDITO EMPRESTIMO CONSIGNADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICLEA APARECIDA DE SOUZA 

CAVALCANTE - OAB:5377-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MAURICIO REHDER CESAR - 

OAB:220833

 Diante do exposto, INDEFIRO a impugnação de fls. 277/278, por entender 

razoável e proporcional a proposta de honorários periciais apresentado 

pelo expert. Intime-se a requerida BANCO PAN para que efetue o 

pagamento de R$ 4.000,00 e do Banco BMG para complementar R$ 

2.000,00, conforme determinado na decisão de fls. 260/261, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1087721 Nr: 5066-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVANIA FERREIRA NONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135, NIWMAR SERPA - OAB:19703/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cientifique-se a exequente acerca do ofício oriundo do processo originário 

de fls. 255/261.

Após, aguarde-se em arquivo até posterior desfecho da situação jurídica 

exposta.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1085709 Nr: 4133-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONI JACOBSEN SERPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135, NIWMAR SERPA - OAB:19703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cientifique-se a exequente acerca do ofício oriundo do processo originário 

de fls. 250/260.

Após, aguarde-se em arquivo até posterior desfecho da situação jurídica 

exposta.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 783253 Nr: 36945-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACIMAR LUSIENE DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS MENDES MARTINS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANNAÍRA R. OLIVEIRA DE 

MEDEIROS - OAB:7.964/MT, GEANNAIRA RODRIGUES OLIVEIRA DE 

MEDEIROS - OAB:7964, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOMAZETI 

CARRARA - OAB:5967/MT, VANESSA TOMAZETI CARRARA DE 

FIGUEIREDO - OAB:4653/MT

 Vistos etc.

Considerando que o protesto de títulos judiciais está se tornando uma 

ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da obrigação, auxiliando o 

credor que tem o processo de execução judicial ao seu dispor, embora 

nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, DEFIRO o pedido da 

parte exequente de fls. 74/77.

Comprovado o recolhimento da taxa judiciária, DETERMINO que a 

Secretaria expeça certidão de crédito, com menção ao trânsito em julgado 

e a menção expressa aos valores, juros e correção monetária, 

entregando-a a parte credora para que se proceda o protesto do julgado.

Insta mencionar que o protesto será realizado pela parte interessada, sob 

a sua inteira responsabilidade, na forma da Lei n. 9.492/97.

 Em seguida, intimem-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 724432 Nr: 20093-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACIMAR LUSIENE DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOCENTER COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANNAÍRA RODRIGUES 

OLIVEIRA - OAB:7964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOMAZETI 

CARRARA - OAB:5967/MT, VANESSA TOMAZETI CARRARA DE 

FIGUEIREDO - OAB:4653/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor bloqueado via Bacenjud a este processo.

Considerando o decurso de prazo para a executada manifestar acerca do 

valor bloqueado via Bacenjud, fls. 91, determino que seja expedido alvará 

de levantamento da importância bloqueada nos autos, conforme dados 

bancários declinados às fls. 86/89.

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.

Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 428613 Nr: 10216-65.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUSTAFA AYESH

 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: JEAN MARCEL DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:12425, JONATHAN DE ARRUDA BARBOSA - OAB:9451, 

KAROLINE RIBEIRO SILVA - OAB:13679/MT, LIVIA CLAUDIA PEREIRA 

DE SOUZA - OAB:13683, Lucimar Gimenez Cano - OAB:8506-A, 

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, PAULO 

VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250- A

 Vistos etc.

Considerando a criação do CEJUSC, onde também é realizada a perícia, 

designo audiência de conciliação para o dia 25/10/2018 às 11h45min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 10.

INTIME-SE as partes por meio de seus respectivos procuradores.

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).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 163652 Nr: 13902-75.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAGMED-COM. E REPRES. MEDICAMENTOS E PROD. 

HOSPITALARES LTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNAKE SYSTEM COM. DE ALARMES E 

SERVIÇOS LTDA, WAGNER MARQUES DE OLIVEIRA, EDINA DE SOUZA, 

GABRIEL CAMPOS DE BRITO, CLEBER FERNANDO PAIXÃO, SÔNIA 

APARECIDA COSTA, COBRASEG - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E 

SEGURANAÇA S/C LTDA, DANIELY APARECIDA DE CARVALHO, 

ANDRÉIA LIMA DE OLIVEIRA, IZABEL CRISTINA FERREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA MIRANDA MAGGI - 

OAB:35.719-GO, MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:38.081-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISÂNGELA FERREIRA 

LOPES DEL NERY - OAB:6531/MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6.945/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora quedou-se inerte após intimação para 

manifestação em 05 (cinco) dias, DETERMINO a remessa dos autos ao 

ARQUIVO com as baixas e formalidades de estilo, até eventual 

impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1265596 Nr: 26232-50.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL MIGUEL SUTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES 

LTDA EPP, LEANDRO CAMPOS PODOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a autora para requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 778601 Nr: 32007-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRO CAR LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:6.811-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de execução de titulo extrajudicial.

Determinada a intimação da executada acerca do pedido de adjudicação 

formulado pela autora, quedou-se inerte.

A parte exequente, requereu inicialmente a adjudicação e extinção do 

feito, contudo ao petitório de fls. 195/198, aduz que há saldo 

remanescente a ser executado nos autos.

Sem razão a exequente nesse ponto.

Denota-se do cálculo apresentado pela própria exequente de fls. 195/198, 

que em 14/11/2012 o crédito era R$ 13.686,63, sendo que o exequente 

deduziu apenas a quantia depositada de R$ 4.079,45, deixando de levar 

em conta os bens penhorados e removidos que foram avaliados em R$ 

9.844,20 (fls. 104/118 - avaliação do dia 13/11/2012), uma vez que já se 

encontravam na esfera de sua posse/fruição.

Portanto, sem mais delongas, com a ajudicação dos bens penhorados e 

avaliados nos autos, bem como do depósito realizado pelo executado de 

fls. 126/127, sem suficientes a liquidação do crédito exequendo.

Posto isso, nos termos do artigo 877, lavre-se o auto de adjudicação, 

expedindo-se em seguida a competente carta.
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Satisfeito o crédito exequendo, JULGO EXTINTO o processo, nos termos 

do inciso II do artigo 924 do CPC.

Com o trânsito em julgado, proceda-se a baixa da restrição Renajud, diante 

do excesso de penhora.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 780758 Nr: 34326-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

E.P.P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE CAMARGO E CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a penhora já foi realizada via Renajud dos veículos e 

que já foi inserida a restrição de transferência, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 231859 Nr: 1353-62.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÚBIA APARECIDA DA COSTA, MAURO LOPES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BEATRIZ DE FIGUEIREDO, CLÍNICA 

FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, REAL 

SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PRADO FALEIROS - 

OAB:9.253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVELYN HACK BIDIGARAY - 

OAB:7247/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6.270/MT

 Diante do exposto, conforme a própria manifestação (fls. 1011/1013) do 

perito nomeado, é evidente que o mesmo tem a qualificação necessária 

que o caso requer, sendo assim, INDEFIRO a impugnação apresentada 

(fls. 1000/1006).Intime-se o expert para que indique o valor a ser cobrado 

pelo trabalho.Intimem-se também as partes para que apresente os 

quesitos a serem respondidos pelo perito na medida que julgarem ser 

pertinentesCumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1080345 Nr: 1669-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDORDS, LUZINETE FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, RAY CARVALHO DIAS - 

OAB:24.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos etc.

Comparece às fls. 132 a parte credora, concordando com o valor 

depositado voluntariamente pela devedora (fls. 123/128).

Manifestação positiva do Ministério Público ao petitório, pugnando pelo 

deferimento do mesmo, conforme fls. 150/151.

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo e determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 Vincule-se o valor depositado a este processo.

 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, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 932498 Nr: 50666-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE WESTPHALEN SCARPELLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 

1011180-23.2017.8.11.0000.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 752219 Nr: 4037-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARTCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPGRÃOS COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE 

CEREAIS LTDA EPP, ROBERTO CARLOS GARCIA, ESTÉR MOLINA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se a competente carta precatória, conforme requerido pelo 

exequente de fls. 154, sendo premetura a análise do pedido de reforço 

policial, o qual poderá ser agraciado pelo juízo executor da ordem, caso 

necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 803744 Nr: 10199-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FREIRE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO 

IMOBILIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:MT 15140-O, LUCAS GIOVANNI BEZERRA - OAB:OAB/MT 23.025

 Vistos etc.

Às fls. 153/153, as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e, determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da obrigação.
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Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 948728 Nr: 59533-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPARO ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS 

DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DO TOCANTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JACOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:9245 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: June Mascarenhas de F. 

Coutinho - OAB:122/918, Renato de Assis Pinheiro - OAB:108.900

 Vistos etc.

Comparece aos autos a parte exequente, às fls. 164, pugnando pela 

extinção do feito, uma vez que o executado cumpriu integralmente com o 

débito.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

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, determino, ainda, o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1029173 Nr: 36409-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE ROCHA GOLÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIZE ANTONIO BARBOSA - 

OAB:13764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Vistos etc.

Comparece aos autos a parte exequente, às fls. 164, pugnando pela 

extinção do feito, uma vez que o executado cumpriu integralmente com o 

débito.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

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, determino, ainda, o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1172900 Nr: 41268-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO SILVA DOS SANTOS

 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 Vistos etc.

Comparece aos autos a parte exequente, às fls. 235, pugnando pela 

extinção do feito, uma vez que o executado cumpriu integralmente com o 

débito.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

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, determino, ainda, o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 809629 Nr: 16115-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EUGÊNIO GONÇALVES PINHEIRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente a fim de que colacione aos autos os documentos 

referidos no petitório de fls. 86/88.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 725713 Nr: 21455-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EURIDES 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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.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.”Sem custas e honorários por ser a parte autora 

beneficiária da assistência judiciária gratuita.P.R.I. Com o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades 

de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 100457 Nr: 14517-36.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FURLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO DA CUNHA, CÉLIA VIEIRA CERPA 

DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se a competente certidão ao exequente, mediante o devido 

recolhimento da taxa judiciária competente.

No que tange as providências administrativas para anotação, essa 

compete a parte a adequação aos requisitos do orgão competente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1082906 Nr: 2880-97.2016.811.0041

 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: CLAUDIA CANDIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA, EVANDRO LOUREIRO BORBA, EMILIA GLORIA 

REINERS LOUREIRO BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, LUCAS DIAS DE CAMPOS - OAB:16.929, 

LUCAS DIAS DE CAMPOS - OAB:16929, ROBERTO DIAS DE CAMPOS 

FILHO - OAB:15556, ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - 

OAB:15556/MT

 Vistos etc.

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do 

feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de:

a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a 

questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida;

c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem e 

verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1128676 Nr: 22482-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - 

OAB:192051, RICARDO HASSON SAYEG - OAB:SP/108.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos etc.

Comparece aos autos a parte exequente, às fls. 291, pugnando pela 

extinção do feito, uma vez que o executado cumpriu integralmente com o 

débito.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

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, determino, ainda, o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 130993 Nr: 17182-88.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFRIGERANTES IMPERIAL S.A, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISK PIZZA COMERCIO DE PIZZA LTDA, JOÃO 

AFONSO, EVILACIO FERNANDES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANE CAROLINA NOVAES - 

OAB:8147, FABIANA HERNANDES MERIGUI - OAB:9139, LUDOVICO 

ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 183, tendo em vista que se trata de medida 

excepcional, e entende-se imprescidivel o esgotamento de todos os meios 

de execução, mas verifica-se que o decisório de fls. 143 não foi cumprido 

em sua integralidade.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1021117 Nr: 32482-70.2015.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE NASCIMENTO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780, VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA - OAB:10.445/MT

 Vistos etc.

Comparece aos autos a parte exequente, às fls. 116, pugnando pela 

extinção do feito, uma vez que o executado cumpriu integralmente com o 

débito.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

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, determino, ainda, o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 779857 Nr: 33350-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUZION COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA SILVA BIELISKI, KEILA DA SILVA 

BIELISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILDA SUELY GOMES ALVES 

- OAB:4041-B, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo recursal, aportou aos autos petição das requeridas, ora 

exequentes (fls. 255/256), pugnando pelo levantamento de todos os 

valores consignados, inclusive rendimentos mediante alvará eletrônico.

Da análise dos autos, verifica-se Egrégio Tribunal de Justiça fls. 274/276 

não conheceu do recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo 

intacta a sentença proferida às fls. 199/205-v.

Destarte, considerando o transito em julgado, DEFIRO o pedido retro, a fim 

de determinar a expedição de alvará para levantamento das importâncias 

depositadas em favor das exequentes, mediante transferência para conta 

indicada (fls.255/256), na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 

– CGJ, consoante já autorizado na sentença (fls. 205-v).

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

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.

Nada mais sendo requerido, com a expedição do alvará, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 704196 Nr: 38872-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CEZAR FELBER, SAMARA PETRUCELLI 

MOURA BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALMO NUNES, CANDIDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACEDO MENEZES DA 

SILVA - OAB:11761/MT, KARLA ARRUDA GREFE - OAB:11629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO COELHO DAMIN - 

OAB:10781/MT

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes noticiada 

no petitório de ambas (fls. 116 e 117), encaminhem-se os autos à CEJUSC, 

para designação e posterior realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1021530 Nr: 32687-02.2015.811.0041

 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): GONÇALO CARMINDO DE MORAES JUNIOR, 

NOEMI DE SOUZA BUENO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8.909, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O exequente através do petitório de fl. 93/94, requer a suspensão do feito 

por 01 (um) ano.

Considerando que o credor até o presente momento não obteve êxito na 

localização de bens da executada, defiro o sobrestamento do feito.

Remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico, 

até ulterior provocação da parte interessada, ou prescrição do débito 

requerido.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 354022 Nr: 24475-36.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ALIMENTOS BOM JESUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT, JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - 

OAB:10455, MARCO CEZAR ROSADA - OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT, FABÍOLA C. DE NORONHA SAMPAIO - 

OAB:4.997/MT

 Vistos etc.

Estando a parte requerida em local incerto e não sabido, a parte autora 

pugnou pela intimação por edital.

 O artigo 257 do Código de Processo Civil dispõe que:

 “Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 

circunstâncias autorizadoras;”

 Ademais, o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

 AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE 

INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO NÃO ESGOTAMENTO DE 

DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO 

ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do réu por edital, devem ser 

esgotadas todas as formas possíveis para localizá-lo. Somente se 

infrutíferas tais diligências, se justifica a citação editalícia. Agravo Interno 

desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 (Acórdão), Relator: Paulo 

Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 16ª Câmara Cível).

 Dessa forma, restando inexitosa a citação real da parte requerida, 

preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código de Processo Civil, 

desde já DEFIRO o pedido, para determinar a intimação por edital da 

executada.

 Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte demandada se 

manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio 

a Defensoria Pública Estadual, para funcionar nestes autos como curador 

especial da parte requerida, com fulcro no artigo 9.º, inciso II, segunda 

figura, do CPC.

 INTIME-SE o curador especial acerca da nomeação bem como para que, 

no prazo legal, apresente defesa ao pedido formulado.

 Após, INTIME-SE a parte requerente para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 946041 Nr: 58037-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LERIA ALVES RIBEIRO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 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: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se o exequente acerca do pedido de parcelamento de fls. 193.

Em caso de concordância, intime-se a executada para pagamento, do 

contrário, volvam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 793553 Nr: 47685-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLA SILVA BIELISKI, KEILA DA SILVA BIELISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUZION COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILDA SUELY GOMES 

ALVES - OAB:4041-B, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - 

OAB:15980/MT, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 12.025

 Vistos etc.

Inicialmente, dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo recursal, aportou aos autos petição das exequentes 

(fls.288/289), pugnando pelo levantamento de todos os valores 

consignados, inclusive rendimentos mediante alvará eletrônico.

Considerando que já foi autorizado nos autos em apenso (cód. 779857) o 

levantamento da quantia perseguida, resta prejudicado o pleito 

retromencionado.

Nada mais sendo requerido, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1093979 Nr: 7916-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO JUNIOR, JESSIKA 

A. A. PADILHA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENYFFER KELLE P. BASSAN - 

OAB:19.661/MT, MELISSA FRANÇA PRAEIRO - OAB:13582, WAGNER V. 

DE MORAES - OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se a Secretaria acerca da citação da segunda executada.

Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1188497 Nr: 815-95.2017.811.0041

 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: LEANDRO DE ALMEIDA AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO UNIVERSITARIO CANDIDO RONDON - 

UNIRONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES BARBOSA - 

OAB:15954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAYELLE CRITINNE AMORIM 

VENDRAMINI - OAB:17.623/MT

 Vistos etc.

Em que pese a parte requerida tenha mencionado em defesa que possui a 

contra-fé do feito a ser restaurado e que estava sendo juntado, deixou de 

colacionar com o respectivo petitório.

Posto isso, intime-se a requerida a apresentar os documentos que possui 

do feito mencionado no petitório de fls. 39/78, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 838020 Nr: 42743-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PROTETORA SILVA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULARES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT, NADIR BLEMER CARVALHO - OAB:11595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:34847-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:OAB/SP 

119.859

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Verifica-se da conta única que logo após a sentença condenatória, a 

executada TIM CELULARES S/A, efetuou depósito nos autos, conforme 

consta do extrato em anexo.

Posto isso, intime-se a executada para manifestação acerca do depósito 

realizado nos autos, ainda em 23/03/2017, sob pena de serem 

convalidados em pagamento no caso de silêncio.

Após, intime-se o exequente a fim de que indique os dados bancários.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1153310 Nr: 33184-79.2016.811.0041

 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: LEILA SIMONE BUSSOLA

 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:6611, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 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, 
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obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 941610 Nr: 55527-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTSUL - TERRAPLENAGEM E TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZZONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB 5332- A - OAB:5332-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147

 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: PAOLA REZENDE BEJARANO

Data da Carga:02/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1027537 Nr: 35588-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RENATO DE SOUZA BERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - OAB: 

5.719-B, NEUZA MARIA DA SILVA - OAB:12643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6.197

 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: VENICIUS YUTAKA HARIMA

Data da Carga:03/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1047406 Nr: 45112-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELTON DE MELLO LOUZADA, ANA MARIA BEDIM 

LOUZADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHANDELL BEDIM LOUZADA - 

OAB:9.266/MT, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:15.388, SILVANA ALVES DE SOUZA - OAB:15374

 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: SILVANA ALVES DE SOUZA

Data da Carga:03/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1188306 Nr: 754-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR FRANCISCO MILAN, MARILDA MARQUES 

SILVA MILAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON DE MELLO LOUZADA, ANA MARIA 

BEDIM LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMOS BERNADINO ZANCHET 

NETO - OAB:23045/O, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHANDELL BEDIM LOUZADA - 

OAB:9266

 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: SILVANA ALVES DE SOUZA

Data da Carga:03/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1096905 Nr: 9264-76.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON DE MELLO LOUZADA, ANA MARIA 

BEDIM LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, SILVANA ALVES DE SOUZA - OAB:15374/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHANDELL BEDIM LOUZADA - 

OAB:9.266/MT

 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: SILVANA ALVES DE SOUZA

Data da Carga:03/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1088084 Nr: 5254-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON DE MELLO LOUZADA, ANA MARIA 

BEDIM LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, SILVANA ALVES DE SOUZA - OAB:15374/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHANDELL BEDIM LOUZADA - 

OAB:9.266/MT, RHANDELL BEDIM LOUZADA - OAB:9266

 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: SILVANA ALVES DE SOUZA

Data da Carga:03/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1083252 Nr: 3073-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON DE MELLO LOUZADA, ANA MARIA 

BEDIM LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHANDELL BEDIM LOUZADA - 

OAB:9.266/MT, RHANDELL BEDIM LOUZADA - OAB:9266

 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: SILVANA ALVES DE SOUZA

Data da Carga:03/08/2018

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 817674 Nr: 24103-14.2013.811.0041

 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: GISLAINE FAVIN DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 424/428.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação das partes 

devedora, nem de seu advogado, para cumprimento espontâneo do 

julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação das 

partes devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena 

de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o 

valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 803876 Nr: 10334-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSAD ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CELSO LUIS MAGALHÃES SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON GENU MACIEL DE SOUZA, GENILSON 

GENU MACIEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10.022, NIVALDO APARECIDO MEDEIRO - OAB:113996

 Vistos etc.

No que tange o pedido do executado de fls. 260/261, nota-se que não 

houve notícia de desocupação forçada nos autos, ou mesmo notícia de 

retenção de bens, e considerando o transito em julgado da sentença, 

opera a preclusão pro judicato, não competindo análise de questões não 

arguidas na fase cognitiva.

No mais, determino a intimação da parte devedora (nos termos do artigo 

513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o 

pagamento espontâneo da obrigação inerente aos honorários 

sucumbenciais, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba 

honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, 

§1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 354723 Nr: 25190-78.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M CANOVA CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGUE DO SANTOS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT, LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a executada acerca da penhora, avaliação e pedido de 

adjudicação do bem formulado pela exequente.

Expeça-se o compretente edital, após intime-se a exequente para devida 

publicação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1059381 Nr: 50718-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA PEREIRA DE SOUZA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, DIAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos etc.

Certifique-se a Secretaria Judicial o decurso de prazo para denunciada a 

lide manifesta-se acerca do decisório de fls. 136.

Manifeste-se ainda a autora no prazo de 05 (cinco) dias se mantém 

interesse na lide e na prestação jurisdicional final do processo(declaração 

para manter condição de beneficiária), tendo em vista que não vem se 

manifestando nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1108417 Nr: 14047-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMA MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BFB LEASING ARREND. MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:5871

 Vistos etc.

Intime-se a executada a fim de que comprove nos autos o total 

adimplemento dos débito decorrente o veículo, bem como de que o bem 

encontra-se na posse do Sr. Antônio, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, conclusos para análise do pedido de expedição de ofício ao Detran.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1152400 Nr: 32734-39.2016.811.0041

 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: GAZ PURO GIME COMÉRCIO LTDA, RENATA TOMAZ DE 

AQUINO CASTRO, ALDECIR EMERENCIANO CASTRO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDE GASES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO ROCHA 

OLIVEIRA ROCHOLI - OAB:72002/MG

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para manifestação acerca da contestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1009892 Nr: 27531-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANETE FÁTIMA DA SILVA

 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 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Vistos etc.
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Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, tendo em 

vista a proposta apresentada em defesa, encaminhem-se os autos à 

CEJUSC, para designação e posterior realização da audiência de 

conciliação.

Intime-se a requerida a fim de verificar a possibilidade de proposta em 

razão das demais parcelas em divergência.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Ciência a Defensoria Pública acerca da proposta já apresentada e do ato 

designado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 263486 Nr: 22019-84.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAVILHA IND. E COMÉRCIO DE RAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:144.879/SP, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUZ E SILVA - OAB:8649, EDEVAL DÓRICO DA CRUZ E SILVA - 

OAB:9091-MT, HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6474, WAGNER 

BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - OAB:18499/O

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cientifique-se ainda a executada acerca do cálculo do crédito exequendo 

indicado pelo exequente as fls. 284/287.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 793639 Nr: 47773-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA FACCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO SILVA GOMES, IVETE DIAS DA 

SILVA, BALMIS ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monique Faccin Vilela - 

OAB:17724/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:7683/MT

 Vistos etc.

Traslade-se cópia da sentença e acórdão para os autos de execução, 

procedendo-se em seguida o desapensamento do feito.

No mais, proceda-se a baixa da penhora, conforme determinado em 

sentença, oficiando-se o CRI competente.

Em nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 367140 Nr: 5217-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDELITA DE FÁTIMA PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IZABEL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3546-B

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora quedou-se inerte após intimação para 

manifestação em 05 (cinco) dias, DETERMINO a remessa dos autos ao 

ARQUIVO com as baixas e formalidades de estilo, até eventual 

impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 700822 Nr: 35445-27.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORA MARIA KOHLHASE MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COND. E EDF. CENTRAL PARK RESIDENCE 

SERVICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÉLIX MARQUES DA SILVA - 

OAB:713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO MAPELLI - 

OAB:51239/SP, CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA - OAB:3863

 Vistos etc.

Tratando-se de direito de certidão, desnecessário o pronunciamento 

judicial, uma vez que cumpre a Serventia certificar os fatos com base nas 

informações constantes do caderno processual.

Expedida a competente certidão, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 407243 Nr: 39384-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CRISTINA VELOSO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - OAB:OAB/MT 

19442, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da penhora do veículo, desnecessária a análise por hora da 

penhora da verba salarial da executada.

Expeça-se carta precatória para sorrizo para intimação da executada 

acerca da penhora, bem como para avaliação do bem.

Atente-se a secretaria aos endereços indicados no petitório do exequente 

de fls.188/198.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 340002 Nr: 10366-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIFACTOR FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALCAPE DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS 

LTDA, MARINE S FRANCISCA J XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

Cumpra-se a secretaria o decisório de fls. 129/131-verso, com a devida 

inclusão dos sócios.

Certifique-se a Secretaria a intimação da sócia acerca da oenhora via 

Bacenjud.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 943365 Nr: 56491-33.2014.811.0041

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR FELIZARI DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito, mediante o recolhimento da taxa judiciária 

correspondente.

Intime-se o exequente a fim de que indique o empregador do executado, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o executado pessoalmente para indicar o meio como 

pretende saldar o débito, sob pena de bloqueio da verba salarial , no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 381231 Nr: 16762-73.2009.811.0041

 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): MICHELLE SCOPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se inicialmente a parte final do decisório de fls. 216/217, 

expedindo-se o competente mandado no endereço indicado de fls. 

222/223.

Indefiro o pedido de expedição de ofício, uma vez que a diligência pode 

ser executada pela parte por meio do portal da transparência.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1319053 Nr: 12941-46.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLAR REFRIGERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLA COMERCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS 

E EQUIPAMENTOS PRA USO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC.Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 330530 Nr: 2277-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO SAUDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT, JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - OAB:3528-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7635/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se o decisório de fls. 154.

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.

No mais, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, 

apresentando cálculo atualizado com a dedução da quantia levantada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1051952 Nr: 47396-42.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA HORTIZ NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4.729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642/O

 Vistos etc.

Considerando que o autor já colacionou ao autos o quesitos às fls. 

250/252 e não indicou assistente técnico, restituo o prazo para de 15 

(quinze) dias para a autora oferecer manifestação acerca do laudo 

pericial de fls. 258/335.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 939582 Nr: 54375-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IGUAÇU LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIEL MELO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se o transito em julgado da sentença.

Considerando a informação de que não há ocupação no imóvel, 

desnecessária a expedição de novo mandado, diante da rescisão do 

contrato, e a posse do autor no bem.

Posto isso, remetam-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 866406 Nr: 6705-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL RIO CUIABÁ LTDA, DOALCEY WANDER 

ROJAS GAVILAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL - BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGÓRIO 

DORILEO - OAB:12.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de certidão de crédito formulado pelo autor às fls. 176.

É o relatório.

Decido.

O § 3º do Artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial, dispõe que após 

liquidado o débito no Juízo competente pela ação de conhecimento, o 

crédito será incluído na classe própria da recuperação judicial:

“§ 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste 

artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na 

recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o 
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direito, será o crédito incluído na classe própria.”

Nesse sentido já pronunciou a jurisprudência:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS 

AÇÕES DE EXECUÇÃO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO JÁ LIQUIDADO DEVERÁ INCLUÍDO NO 

QUADRO GERAL DE CREDORES. INTELIGÊNCIA DO ARTS. 6º, § 3º, DA LEI 

N° 11.101/2005. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJRS - Nº 70049746126 - 

RELATOR(A): DES. NEY WIEDEMANN NETO – J. 30/08/2012).

 Portanto, a parte exequente deve habilitar o valor exigido a título de 

condenação judicial, no grau de preferência que o título couber, no Juízo 

Universal da recuperação judicial.

Ademais, intime-se o exequente a fim de que apresente a planilha 

atualizada do crédito exequendo, até a data do pedido de recuperação 

judicial, conforme o disposto no artigo 9º da Lei n. 11.101/2005 (sendo 

este o prazo limite para incidência dos juros e atualização monetária 

incidentes sobre o crédito do autor).

Após, em razão do exposto, DETERMINO a expedição de certidão de 

crédito para que a parte exequente providencie a habilitação do crédito no 

quadro geral de credores junto ao Juízo da recuperação judicial.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e formalidades de 

estilo.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 813936 Nr: 20411-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA JOYCE DO CARMO QUEIROZ LAUER, ROGÉRIO 

DIVANIR LAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERRAMOSCA 

NETTO - OAB:6409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614/O, AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO - OAB:14.522, FABIO 

RIVELLI - OAB:19.023-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:15.012-A/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se em arquivo o impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 916967 Nr: 41413-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS NICOLINA E JOÃO 

ALFREDO OLIVEIRA, MARIA CECILIA C. CUIABANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GARCIA, AIRTES DE ARRUDA 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO ALVES BEZERRA - 

OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: cristyny layana golçalves de 

almeida - OAB:16279, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - 

OAB:13196/MT

 Vistos etc.

Intime-se a autora para colocionar aos autos a matrícula atualizada do 

imóvel indicado a penhora, após concluso para análise do pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 118440 Nr: 7222-11.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICELMA MARTINS DA HORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA MARTINS DA SILVA - 

OAB:3067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento de ato do processo em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1175945 Nr: 42463-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICELMA MARTINS DA HORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO ALMENDRA MEGER, 

ANGELA FABIANE ALMENDRA MEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA MARTINS DA SILVA - 

OAB:3067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

Em que pese a instauração do incidente, a parte exequente indica penhora 

em nome da própria pessoa jurídica, o que traduz a existência de possível 

patrimônio.

Posto isso, intime-se a exequente a fim de que demonstre o interesse de 

agir do incidente, sendo que há propriedade em nome da pessoa jurídica, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, apresente o exequente a matrícula atualizado do imóvel indicado, 

tendo em vista que a cópia colacionada data de 2003 ou seja mais de 15 

anos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1047555 Nr: 45198-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. M. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, LUIZ 

ALBERTO GEBRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARES JORGE DE CRISTO - ME, JOARES 

JORGE DE CRISTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ FRANCISCO 

NASCIMENTO MARTINS - OAB:20080/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o petitório de fls. 85/89 e determino a intimação da parte 

executada, para dentro de 15 (quinze) dias, indicar em juízo, bens 

passíveis de penhora suficiente para satisfação do debito, sob pena de 

DESOBEDIÊNCIA.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 836143 Nr: 41189-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIFICIO MOZART, ALINE CURVO DA COSTA 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, CELIA 

MARIA JUNQUEIRA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LEOPOLDINA CURVO DE 

CAMPOS CARDOSO - OAB:6852MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAKAYOSHI KATAGIRI - 

OAB:4178/MT

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de impenhorabilidade.Em análise aos autos, 

verifica-se a realização de uma penhora via sistema Bacenjud às fls. 147. 

Intimados a se manifestarem, as partes quedaram-se inertes, conforme 

certidão de fls. 159.Vincule-se os valores bloqueados via Bacenjud a este 

processo.Após, DETERMINO a expedição de alvará para levantamento da 

importância penhorada, em favor do exequente para conta a ser indicada 

nos autos, com seus acréscimos legais.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 
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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.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1091416 Nr: 6769-59.2016.811.0041

 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: MARIA FRANCISCA DE CAMPOS PEREIRA LEMOS

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184

 Vistos etc.

Considerando que já houve o transito em julgado da sentença da sentença 

extintiva, nada há mais que se falar em nova análise do pedido.

 Isso ocorre porque os efeitos da preclusão também atingem os poderes 

do Juiz, o qual, em regra, não pode decidir novamente questões já 

resolvidas, consoante a chamada “preclusão pro judicato”.

Cumpra-se a Sentença proferida nos autos, após remetam-se os autos ao 

arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 83489 Nr: 5036-39.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LUIZ BIONDO, JONI HENZ, JORGE NAZARENO 

BIONDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TRIGO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, 

ISABELA CORTESE DE OLIVEIRA - OAB:21157/0, PAOLA REZENDE 

BEJARANO - OAB:22309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A, JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - OAB:6508/MT

 Vistos etc.

Diante da informação do falecimento do executadoa parte requerida, com 

fulcro no artigo 313, I, do CPC, a suspensão do feito até que seja 

regularizada a representação processual é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“Apelação Cível. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Morte do 

Executado no curso do processo. Extinção do feito pelo magistrado 

sentenciante nos termos do art. 267, IV, do CPC. Necessidade de 

determinar a suspensão do feito para habilitação dos herdeiros do 

devedor, na forma dos arts. 265 e 1055, do CPC. - Ocorrendo a morte de 

qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos 

seus sucessores, observado o disposto no art. 265 do CPC. - Sentença 

desconstituída para que retornem os autos ao Juízo de origem, 

observando-se a regular tramitação do feito, nos termos da legislação 

pertinente. Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime”. (TJSE - 

Apelação 2010217495; Relator DES. CEZÁRIO SIQUEIRA NETO; 2ª. 

CÂMARA CÍVEL; Julgamento: 07/02/2011).

Dessa forma, suspendo a presente ação, determinando da autora a fim de 

que promova a devida sucessão processual do requerido, com a juntada 

da certidão de óbito, indicação dos herdeiros, e comprovação da 

existência de bens a inventariar, bem como providencie os dados para 

intimação do espólio, herdeiros ou eventuais sucessores no prazo de 02 

(dois) meses, sob pena de extinção do processo, nos termos do inciso II 

do parágrafo 2º do artigo 313.

 Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 337551 Nr: 8356-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÉRCIO DANILO DE ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, PAULA TEIXEIRA DA SILVA - OAB:15232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 123, expeça-se o competente mandado de 

intimação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 818414 Nr: 24760-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONJUNTO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL, 

BROMIDIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA BATISTA PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que se reputa intimada a executada a luz da certidão de fls. 

140, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 735173 Nr: 31517-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNARA ALBERTINA BEM DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MARINI, IMPERIO INVESTIMENTOS, 

REFLORETAMENTO E MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO DA FONSECA - 

OAB:11841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384/B, JESSYKA LINDAURA CRISOSTOMO SODRÉ FARIAS - 

OAB:16.296/MT, RICARDO DELGADO PRETI - OAB:20300/DF

 Vistos etc.

Cumpra-se o decisório de fls. 120 em integra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1147656 Nr: 30693-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOUNT BLANC FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA SERVE BEM CAMINHONEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT

 Vistos etc.

Retifique-se a capa dos autos a fim de que conste também a empresa 

Transportes Dalçoquio Ltda no polo passivo da demanda.

Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, tendo em 

vista a certidão de fls. 303, bem como para que informe se o crédito 

exequendo encontra-se habilitado no juízo da recuperação judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 299192 Nr: 12838-25.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PORFIRIA DE BARROS COSTA MARQUES, CID 

IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOMERO SIMÕES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9614

 Vistos etc.

Vincule-se o valor bloqueado via Bacenjud a este processo.

Considerando o decurso de prazo para a executada manifestar acerca do 

valor bloqueado via Bacenjud, fls. 188, determino que seja expedido alvará 

de levantamento da importância bloqueada nos autos.

Satisfeita a quantia reclamada julgo extinto o processo, nos termos do 

inciso II do artigo 924 do CPC.

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, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 318104 Nr: 21007-98.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON SERGIO LOURENÇO, ANA PAULA GARCIA 

VILLAÇA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ALVARES MARTINS, KELLY CRISTINA 

MELGREJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

NILTON S. LOURENÇO - OAB:9773, NILTON SERGIO LOURENÇO - 

OAB:9773/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455/MT, LAFAYETTE LOPES DE SOUZA - OAB:11118, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT, SIMONE APARECIDA 

MENDES PEREIRA - OAB:5.019/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, na qual a parte interessada 

devidamente intimada para providenciar o andamento do feito requerendo 

o que entender de direito, quedou-se inerte, provocando o abandono do 

processo, por mais de 30 (trinta) dias.

 Diante da desídia da parte interessada que deixou de promover os atos 

necessários para andamento do processo, provocando o seu abandono 

por longo período, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as 

baixas, formalidades de estilo até ulterior impulsionamento da parte 

interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 460580 Nr: 29832-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA LÚCIA GODOY DE CAMPOS, JOSÉ PIRES 

MIRANDA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CÉSAR MONTEIRO 

GODOY - OAB:7.569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, MAGDA MONTENEGRO - OAB:8055/DF

 Vistos etc.

Expeça-se em favor do banco alvará da quantia remanescente constante 

da conta única, conforme requerido às fls. 270/273, após, em nada sendo 

requerido, retornem-se os autos ao arquivo.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 790762 Nr: 44814-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA TEOTONIO, ELISANGELA TEOTONIO, 

VANDIOMAR TEOTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO RONDON LTDA, BIMETAL 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LUERSEN - 

OAB:14419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:10924, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT, 

MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8.571/MT

 Vistos etc.

Através do petitório de fls. 766/767, pleiteia a requerida, SISTEMA 

RONDON DE COMUNICAÇÃO LTDA, pela restituição de prazo, tendo em 

vista que os autos foram retirados em carga pela advogada Dra. 

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA.

Da análise dos autos, verifica-se que a partes foram devidamente 

intimadas, via DJE nº 10279, de 20/06/2018 e publicado no dia 21/06/2018 

para a parte requerida manifestar sobre o despacho de fls. 765. Porém, a 

advogada Dra. BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA fez carga rápida 

dos autos em 28/06/2018, devolvendo o processo no dia 10/07/2018, 

portanto, a carga foi feita em período em que o prazo estava correndo 

para a parte requerida se manifestar.

 O artigo 221 do CPC, dispõe:

 “Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da 

parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, devendo o prazo 

ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação.”

Dessa forma, a fim de evitar futura arguição de nulidade processual por 

cerceamento de defesa, restituo o prazo para a requerida, SISTEMA 

RONDON DE COMUNICAÇÃO LTDA manifestar nos autos, iniciando-se a 

partir da intimação desta decisão, na pessoa do patrono constituído nos 

autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 407214 Nr: 39453-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZADIR MENOSSI GARDIN, ANA TEREZA 

FARIA GARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:DF/16.785, PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - 

OAB:37.007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DEFIRO o pedido de pesquisa de possíveis endereços das partes 

requeridas OZADIR MENOSSI GARDIN, pessoa física, CPF nº 

316.769.288-04 e ANA TEREZA FARIA GARDIN, pessoa física, CPF nº 

459.307.161-53 via BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. Com a informação 

nos autos, manifeste a parte autora, no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Mantenham-se os autos conclusos para efetivas buscas. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 913176 Nr: 38988-96.2014.811.0041

 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: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A DIAS AMORIM ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de pesquisa de possíveis endereços da parte requerida 

A DIAS AMORIM ME, pessoa jurídica, CNPJ nº 14.913.074/0001-23 via 

INFOJUD. Com a informação nos autos, manifeste a parte autora, no prazo 

legal, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Mantenham-se os autos conclusos para efetivas 

buscas. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1062733 Nr: 52229-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMEIRA PANTANAL PRODUÇÃO E 

COMERCIO DE MUDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT, WANTUIR LUIZ PEREIRA - OAB:11171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10.209/MT, RHAIÇA 

DORILEO P LEITE - OAB:OAB/MT 18.985

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO FLORAIS 

DO VALLE (fls. 102/115), argumenta que a sentença de fls. 100/101-v 

incorreu em contradição em relação aos juros de mora.

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”.

Da simples análise do argumento sustentado pela requerente, tem-se que 

a mesma tem razão quanto à alegada contradição, pois, na argumentação 

da sentença consta que os juros moratórios deverão incidir a partir da 

citação enquanto que no dispositivo da sentença constou que seria a 

partir de cada vencimento.

Dessa forma, ACOLHO os embargos declaratórios, para sanar a 

contradição presente, passando a constar a seguinte redação na 

argumentação da sentença.

“[...]

Quanto aos juros moratórios, devem incidir, por força da lei, em razão da 

mora caracterizada, a partir de cada vencimento. [...]”.

Na parte que não foi objeto da correção, permanece a sentença como 

lançada nos autos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1062733 Nr: 52229-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMEIRA PANTANAL PRODUÇÃO E 

COMERCIO DE MUDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT, WANTUIR LUIZ PEREIRA - OAB:11171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10.209/MT, RHAIÇA 

DORILEO P LEITE - OAB:OAB/MT 18.985

 Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que houve um equivoco no 

momento de anexar aos autos e de lançar no Sistema Apolo a decisão que 

apreciou os embargos de declaração, visto que fora juntada/lançada a 

mesma sentença já colacionada às fls.100/101-v.

Dessa forma, a fim de evitar futura arguição de nulidade processual, 

CORRIJO o decisório colacionado e lançado no Sistema Apolo e 

DETERMINO a realização de nova publicação da decisão com o conteúdo 

correto.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 17691 Nr: 2686-25.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONILHA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEOESTE CONSTR. CENTRO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARAES - OAB:3.515/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Conforme determina o artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das buscas 

acima deferida através dos Sistemas Bacenjud e Infojud. Procedida á 

penhora, intime-se a parte executada para, querendo oferecer 

manifestação no prazo legal. Caso as tentativas de localização de bens 

dos executados tornem infrutíferas intime-se a parte exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 246529 Nr: 14214-80.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORGES E GONTIJO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO MUTUM HOTÉIS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR DERVALHE - 

OAB:2142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO ROSS - OAB:5498, 

RENATO CESAR VIANNA GOMES - OAB:2713-A/MT, VALDIRENE DIAS 

COSTA - OAB:10.770/MT

 Efetivada a penhora, determino a intimação das partes para manifestarem 

no prazo legal. Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao 

departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890519 Nr: 23582-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÁDIO E TELEVISÃO BRASIL OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIFRAN SILVA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALIEIRO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 10.246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 25983 Nr: 5545-14.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA ALARCON, JULIO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Sakura Iwata - 

OAB:75.542-SP, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, GIAN 

CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT, Maria Cristina Nunes Veloso - OAB:72170/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso a penhora torne infrutífera intime-se pessoalmente a executada 

para indicar em 15 dias a penhora e a forma que pretende pagar a divida, 

após concluso para analise do pedido de bloqueio da verba salarial. 

DEFIRO a distribuição de carta precatória sem o recolhimento de custas 

iniciais, uma vez que a serventia deixou de intimar via DJE-MT, o patrono 

do exequente para recolhimento de diligencia. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 770861 Nr: 23900-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CUAIBÁ OFFICE TOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN LUCAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. No que tange a 

penhora do imóvel, intime-se o exequente a fim de que colacione aos 

autos matricula atualizada do bem. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 237969 Nr: 7049-79.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO BENEDITO AMORIM ARRUDA, HÉLIO LEITE DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO LEITE DE SOUZA, DIOGO BENEDITO 

AMORIM ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL

 Vistos etc.

 Às fls. 517/518 o exequente DIOGO BENEDITO AMORIM DE ARRUDA 

comparece requerendo a liberação dos valores penhorados, por 

intermédio de alvará.

Considerando o decurso de prazo para o executado manifestar acerca do 

valor bloqueado via Bacenjud, fls. 516, determino que seja expedido alvará 

de levantamento da importância bloqueada nos autos, para conta a ser 

indicada pelos exequentes.

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.

DETERMINO a intimação da parte exequente para colacionar nos autos 

documentos hábeis a fim de confirmar que a empresa indicada (M D D 

DIAS A DIA ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI – ME), se trata de firma 

individual do executado.

 Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1035105 Nr: 39144-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OC TECH ANTENAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 

ME, LUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, HSBC BANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE MORAIS 

FURLANETTI - OAB:14.361 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA PEREIRA 

GUIMARAES - OAB:105287/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MG - 76696

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 466671 Nr: 33787-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACE SEGURADORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO A. RAMALHO JR. - 

OAB:SP-203.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:13.591/MT, HOMERO HUMBERTO 

MARCHERZAN AUZANI - OAB:6624/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - OAB:12958, 

MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3.947/MT, OMAR KHALIL - 

OAB:11.682/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 
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responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 945133 Nr: 57443-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B

 Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1157050 Nr: 34697-82.2016.811.0041

 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, JOSE LUIZ MELITA MEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11096/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 804425 Nr: 10889-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE RODRIGUES MACHADO CANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUDA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 

OAB:11.218-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI 

- OAB:905-A/MT

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890393 Nr: 23493-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, NAIR 

RIBEIRO DA SILVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 332418 Nr: 3245-35.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BRITO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS ROBERTO BALSALOBRE DE 

QUEIRÓZ, TV RECORD REGIONAL, JOÃO DORILEO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - 

OAB:9.502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1261691 Nr: 24975-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA ANDREANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RENATO PACKER POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELO - OAB:5.026/MT, HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE 

MELLO GRANJA - OAB:20358/MT, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.935, RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - OAB:OAB/MT 

15728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, infrutíferas as tentativas de localização da parte requerida, 

possível a realização de pesquisa via BACENJUD e INFOJUD. DEFIRO o 

pedido de pesquisa de possíveis endereços da parte requerida LUIZ 

RENATO PACKER POZZOBON, pessoa física, CPF nº 519.610.757-68 via 

BACENJUD e INFOJUD. Com a informação nos autos, manifeste a parte 

autora, no prazo legal, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. Mantenham-se os autos conclusos para 

efetivas buscas. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de Maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 721594 Nr: 17100-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FIRMINO PARREIRA, MARCIANA 
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NOGUEIRA DE PADUA PARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 910925 Nr: 37438-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P., ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA NOVA ALIANÇA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEF. PUBLICO

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 927285 Nr: 47800-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMF LARA EIRELLI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELLINA SODRÉ DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SÁ FREIRE MARTINS - 

OAB:7362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se ao departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de 

Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 217924 Nr: 26596-42.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMARCO AGROPECUÁRIA LTDA, PAULO TADEU 

HAENDCHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647/MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9.566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, PAULO TADEU 

HAENDCHEN - OAB:2926/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Laranjeira - 

OAB:15.661

 Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 921810 Nr: 44460-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARROSSENSAL AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se ao departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de 

Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 136590 Nr: 21124-31.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA ELOA PILGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - 

OAB:10725, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO POQUIVIQUI DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.601

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Aguarde-se o prazo de suspensão.

Após, proceda-se a Secretaria o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 830242 Nr: 35957-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARETUZA DE FÁTIMA LEMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: WILSON MOLINA PORTO

Data da Carga:03/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 735630 Nr: 32000-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN BENEDITO 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:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: WILSON MOLINA PORTO

Data da Carga:03/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 163 de 629



 Cod. Proc.: 751552 Nr: 3308-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE FELIX PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA BAHIA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 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: DIEGO JOSE DA SILVA

Data da Carga:03/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 794100 Nr: 405-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN VUOLO EUBANK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA AMBROSIA VIEIRA, LOUISE DE 

MORAES GONÇALVES, ALPHAVILLE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: glenda alves correa lima Verde 

- OAB:21439/O, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - OAB:19486/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA NAZIMA - 

OAB:OAB/SP 169.451, MARCOS VINICIUS SILVÉRIO - OAB:OAB/MT 

16.319, WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - OAB:7260/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 470/471.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação das partes 

devedora, nem de seu advogado, para cumprimento espontâneo do 

julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação das 

partes devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena 

de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o 

valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 788217 Nr: 42167-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN VUOLO EUBANK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA AMBROSIA VIEIRA, LOUISE DE 

MORAES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS SILVÉRIO - 

OAB:OAB/MT 16.319, WOLNEY CESA MESQUITA TOLEDO - OAB:7260

 Vistos etc.

Proceda-se com o desapensamento do presente incidente dos autos de 

código 794100, uma vez que decorreu o prazo sem que a parte exequente 

indicasse os dados completos para a expedição de alvará.

 Após remeta-se ao arquivo, com as baixas e formalidades de legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 857411 Nr: 59649-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA & CAVALCANTE LTDA, GENIVALDO 

JOSE DE SOUZA, CLEONE TENORIO CAVALCANTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comprovar nos autos a distribuição da 

Carta Precatória retirada para distribuição, informando o número e 

comarca em que a mesma tramita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 784076 Nr: 37850-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE ARRUDA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:10.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Impulsiono os autos intimando a parte que requereu o desarquivamento 

para manifestar, no prazo de 05 dias, sendo que ao final deste prazo os 

autos retornarão ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021899-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMX COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO ROSA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021899-04.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA EXECUTADO: AMX 

COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - EPP, JOSE ANTONIO ROSA JUNIOR 

Vistos etc. Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido 

recolhimento das custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim 

DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa de seu procurador 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob as penas da lei, 

conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. 

Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022567-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENILSON JESUS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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: 1022567-72.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AGENILSON JESUS SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/09/2018, às 08h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 
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contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 24 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022567-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENILSON JESUS SANTANA (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 DESPACHO Processo: 1022567-72.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AGENILSON JESUS SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/09/2018, às 08h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 24 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024466-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIO JULIO 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024466-08.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ELIVANIO JULIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. A parte autora alega ter tentado ingressar com 

pedido administrativo perante o SINCOR-MT (Sindicato dos Corretores de 

Seguros de Empresas Corretoras de Seguros e de Capitalização no 

Estado de Mato Grosso), entretanto é sabido que esta não está mais 

habilitada a receber requerimentos administrativos do seguro obrigatório 

DPVAT, conforme noticiado pelo próprio sindicato, bem como pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, a qual apresentou 

uma lista com vários locais de atendimento pelo País, havendo portanto 

local adequado para o ingresso do pedido administrativo. Sendo assim, 

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, 

06 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022542-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO GODOE PEREIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (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: 1022542-59.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AGNALDO GODOE PEREIRA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/09/2018, às 08h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 24 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022542-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO GODOE PEREIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022542-59.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AGNALDO GODOE PEREIRA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/09/2018, às 08h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 
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meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 24 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024207-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024207-13.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VANDERLEY FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/11/2018, às 10h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 03 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024207-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024207-13.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VANDERLEY FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/11/2018, às 10h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 03 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013324-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOUZA AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 21/08/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020682-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020682-23.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO SOARES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 27/09/2018, às 10h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 11 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013324-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOUZA AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 21/08/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 
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Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015391-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEJANE ALVES MARIANO - ME (RÉU)

VALDEJANE ALVES MARIANO (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 21/08/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022322-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS OAB - MT23432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 27/08/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de julho de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011636-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011636-10.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCELIO DE LIMA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Designo o dia 25/10/2018, 

às 11h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011636-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIO DE LIMA (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 DESPACHO Processo: 1011636-10.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCELIO DE LIMA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Designo o dia 25/10/2018, 

às 11h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 
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Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017862-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO JUNIOR 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017862-31.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AGNALDO JUNIOR DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/10/2018, às 10h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017862-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO JUNIOR 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017862-31.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AGNALDO JUNIOR DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/10/2018, às 10h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017864-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA MARTINS DE LIMA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017864-98.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARTINHA MARTINS DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/10/2018, às 10h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017864-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA MARTINS DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017864-98.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARTINHA MARTINS DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/10/2018, às 10h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 
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processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017749-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UELTON CARLOS 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017749-77.2018.8.11.0041. AUTOR: 

UELTON CARLOS DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/10/2018, às 09h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017749-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UELTON CARLOS 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017749-77.2018.8.11.0041. AUTOR: 

UELTON CARLOS DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/10/2018, às 09h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016856-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016856-86.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/10/2018, às 

09h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016856-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016856-86.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/10/2018, às 

09h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014741-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SEBASTIAO RAMAO CARDOSO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014741-92.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SEBASTIAO RAMAO CARDOSO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

26/10/2018, às 08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014741-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RAMAO CARDOSO (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 DESPACHO Processo: 1014741-92.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SEBASTIAO RAMAO CARDOSO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

26/10/2018, às 08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015688-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SIRLEI DARICCI DE ANDRADE FILHA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015688-49.2018.8.11.0041. AUTOR: 

TEREZINHA SIRLEI DARICCI DE ANDRADE FILHA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/10/2018, às 

08h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015688-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SIRLEI DARICCI DE ANDRADE FILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015688-49.2018.8.11.0041. AUTOR: 

TEREZINHA SIRLEI DARICCI DE ANDRADE FILHA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/10/2018, às 

08h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015849-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDSON BATISTA 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):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015849-59.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GLEDSON BATISTA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/10/2018, às 08h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015849-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDSON BATISTA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015849-59.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GLEDSON BATISTA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/10/2018, às 08h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016835-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016835-13.2018.8.11.0041. AUTOR: 

IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/10/2018, às 

08h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016835-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016835-13.2018.8.11.0041. AUTOR: 

IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/10/2018, às 

08h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006237-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1013757-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINY CRISTINA DE SA (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033052-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. A. R. (AUTOR)

LEONARDO ONOFRE RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030729-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON OZORIO BORBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033092-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANELIZE CRISTINA DA SILVA (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030747-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO DA SILVA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006037-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGISVAN SIMOES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033166-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARIA QUEIROZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033808-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. M. (AUTOR)

ELOIZA 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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001809-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QPRAZER DE ROSS PAULINO PIMENTA (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte REQUERIDA para se manifestar sobre o laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032197-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA FERREIRA (AUTOR)
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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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 387998 Nr: 23544-96.2009.811.0041

 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: LAERCIO FAEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367

 Vistos

 Trata-se de liquidação de sentença, assim proceda-se as alterações 

necessárias.

Em atendimento ao disposto no art. 510, do NCPC, intimem-se as partes 

para apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 

quinze dias.

 Cumprida a ordem acima e caso não haja a possibilidade de imediata 

decisão, será nomeado perito.

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me conclusos aos autos para 

deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 92913 Nr: 596-15.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MACHADO DE SOUZA, MARDEN MACHADO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO ARANTES VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA FERREIRA MICCOLI - 

OAB:18366/O, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - OAB:2.030/MT, 

WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4.099/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes quanto ao Leilão Judicial que será realizado nos dias 09 e 

18 de outubro de 2018, no Auditório Antônio Elisandra (Av. São Sebastião, 

Nº 1.447, Bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT), conforme publicação no Diário da 

Justiça Eletrônico Nº 10.175.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 354868 Nr: 25320-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ultraferro Comécio Importação e Exportação Ferro e 

Aço Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI SADI BULOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELOI SADI BULOW, Cpf: 22663827053, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do Executado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito no valor de R$ 62.929,29 (atualizado até 

12/16), 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).

Despacho/Decisão: Vistos,Diante a certidão retro,intime-se o executado 

para cumprir o despacho de fl. 70, via edital, nos termos do art. 513, IV, do 

NCPC.Cumpra-se. Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e 

voltem-me os autos conclusos.

 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, KELLY MARCELA 

MAJOR, digitei.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 164664 Nr: 14711-65.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS DE ALENCAR VELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:17639 MT, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT

 Código n. 164664Visto.Sobre o novo cálculo apresentado pelo perito às 

fls. 646/649, o réu manifestou concordância (fl. 654) e a parte autora 

quedou-se inerte.Assim, homologo o laudo pericial apresentado às fls. 

568/603, retificado às fls. 628 e 646/649.Pois bem. Registou o contador 

que a dívida, sendo principal, honorários advocatícios e multa de 10%, em 

01/10/2008 era de R$ 132.002,74 (fl. 628). Que a autora recebeu a maior o 

valor de R$ 144.889,67; desse crédito restou abatido o valor de R$ 

64.296,74, que refere a continuidade das prestações até 30/11/2017, e 

mesmo assim ainda consta um excesso de R$ 130.592,93 (fls. 

647/648).Quanto ao excesso de R$ 130.592,93, no qual está incluso a 

reserva de Capital de R$ 50.000,00, quantia esta ainda disponível no 

processo (fl. 549), vê-se que o expert consignou que tal valor seria 

suficiente para saldar mais de 12 (doze) anos de pensões futuras da 

autora, a partir de 30/11/2017 (fl. 648).Apesar de o devedor requerer a 

restituição da quantia excedente (fl. 654), não há como deixar de 

considerar que se trata de obrigação de pagamento de prestações 

continuadas (pensão mensal), e de novembro até aqui já decorreram mais 

nove meses, ou seja, haveria restituição e consequentemente novo 

pagamento, o que possivelmente confrontaria com a celeridade e 

economia processual.Por outro lado, e para evitar maiores prejuízos por 

aproximadamente 07 (sete) anos (para mais ou menos), período no qual 

poderão ser realizados novos cálculos, no prazo de quinze dias.Decorrido 

dois dias úteis do esgotamento do prazo sem manifestação ou recurso 

(Provimento n. 68/2018 do CNJ), certifique-se e expeça-se o alvará 

conforme determinado acima.Deixo de ordenar a expedição de alvará em 

favor do perito, vez que ele já recebeu na integralidade seus honorários, 

conforme documentos de fl. 567 e 612.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 03 de 

agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABIOA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1066205 Nr: 53780-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

HOSPITALARES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYARA DE OLIVEIRA FLORENCIO, AMIL 

ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT-6.551-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Anote-se como postulado à fl. 106.

Mantenho a certidão de fl. 88, vez que se refere a citação da executada 

Mayara de Oliveira, assim certifique-se o decurso de prazo de citação da 

executada, Amil Assistência Médica, ocorrida à fl. 100.

No mais, intime-se a exequente para apresentar cálculo do débito 

atualizado no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, volte-me os autos conclusos para analise do pedido de fl. 101/105.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 408618 Nr: 514-95.2010.811.0041

 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: GIVALDO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos. O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

0 6 / 1 0 / 2 0 1 7 )  n e g r i t e i “ E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O . 

INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU 

CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA 

EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA 

RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negriteiApenas por amor ao debate ressalto 

que a prescrição foi afastada através da decisão de às fls. 112/115.Com 

essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de fls. 

247/248, mantendo intacta a sentença de fls. 228/230.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 360590 Nr: 30559-53.2008.811.0041

 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: LUIZ PATRICIO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS 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: CYNTHIA BRAGA NOGUEIRA 

CUPOLILLO - OAB:38267/RJ, MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:143370/SP, Maristella de Farias melo Santos - OAB:135132/RJ, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Visto.

A parte ré peticiona à fl. 336/341 aduzindo nulidade absoluta dos atos 

processuais, vez que as intimações realizadas nos autos não foram 

direcionadas ao advogado Dr. Renato Chagas Correa da Silva, o que 

ocasionou o cerceamento de defesa, devendo ser reconhecida a nulidade 

dos atos processuais posteriores a designação da perícia, bem como a 

restituição dos prazos processuais.

O autor se manifesta às fls. 364/365.

 Pois bem. Verifica-se que realmente as intimações da requerida não 

estavam sendo direcionada exclusivamente ao advogado Dr. Renato 

Chagas Correa da Silva, entretanto o mesmo não foi prejudicado, 

considerando que houve a intimação dos advogados Dra. Cynthia Braga 

Nogueira e Dr. Marcelo Davoli Lopes, como poderes outorgados à fl. 78, 

além do que o advogado Dr. Renato Chagas, manifestou nos autos 

ativamente, inclusive recolhendo as custas dos honorários periciais (fls. 

215/216), interpôs contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 263/282), 

interpondo inclusive recurso especial (fls. 237/253), assim não há que se 

falar em cerceamento defesa, além disso, a ré não demonstrou qualquer 

prejuízo.

Decorrido o prazo de recurso desta decisão, certifique-se, nada sendo 

requerido arquive-se os autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 389112 Nr: 24690-75.2009.811.0041

 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: GLADES EDLA BECKER DEMARTINI, W. F. B., GLADES 

EDLA BECKER DEMARTINI, E. B. D

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDAS MARIANA, JAIRO LUIS GRASEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 455024 Nr: 26375-83.2010.811.0041

 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: TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA, 

MONTE SINAI LOGISTICA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON C. OLIVEIRA - 

OAB:12291 MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo legal, se manifestarem sobre a 

complementação do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 882576 Nr: 18323-59.2014.811.0041

 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: DEIVISON ARAUJO FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES 

LOJISTAS - SPC BRASIL, BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VANDERLEI GEISS - 

OAB:16.818/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 942036 Nr: 55762-07.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE ALENCAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, F. G. COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA - ME, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO PASCHOAL 
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FIGUEIRA PERES - OAB:12.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, JOSÉ ANTÔNIO TOLEDO DE 

CASTRO - OAB:18.487/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18.436/MT

 Vistos.

Verifica-se que a requerida, F.G. Comercio de Veículos Ltda. -ME., 

devidamente citada deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa 

conforme certidão de fl. 117 assim, decreto sua REVELIA, assim, decreto 

sua REVELIA, contudo sem aplicar seus efeitos nos termos do art. 345, I 

do NCPC.

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) Especificar que provas pretende 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) Indicar que questões de direito que entende ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Após, volte-me os autos conclusos para deliberações.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451344 Nr: 23669-30.2010.811.0041

 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: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON DIEGO PRATES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALISSON DIEGO PRATES SOARES, Cpf: 

02916078100, Rg: 15222203-9, Filiação: Indio Brasileiro Soares Nunes e 

Darci Prates Nunes, data de nascimento: 18/11/1988, brasileiro(a), natural 

de Rondonóplis-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Monitória proposta pelo Instituto 

Educacional Matogrossende (IEMAT) em face de Alisson Diego Prates 

Soares, objetivando o recebimento do valor devido a título de 

mensalidades escolares, devidamente corrigidos. Ação foi distribuída a 

esta Vara em 27/07/2010 e autuada com o número 

23669-30.2010.811.0041 (Código 451344).

Despacho/Decisão: "(...) Encontra-se presente a hipótese prevista no 

inciso II, do art. 256, do NCPC, sendo perfeitamente cabível a citação por 

edital, com prazo de 20 dias. Publique-se o edital na rede mundial de 

computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça. Decorrido o prazo do edital e inexistindo 

defesa por parte do requerido, em obediência ao disposto no artigo 72, 

inciso II, do NCPC, nomeio como curador especial um dos membros da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o 

curador para que apresente defesa no prazo legal. Após a apresentação 

da defesa, intime-se a autora para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se 

sobre a contestação e os documentos que eventualmente venham a 

acompanhá-la, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se 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, CARLA RENATA 

CORRÊA DE ALMEIDA, digitei.

Cuiabá, 02 de agosto de 2018

Carla Renata Corrêa de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 318371 Nr: 21037-36.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFICAZ ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA, 

GILMAR ANTÔNIO DAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:8.111/MT, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 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.: 318371 Nr: 21037-36.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFICAZ ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA, 

GILMAR ANTÔNIO DAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:8.111/MT, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748190 Nr: 45483-64.2011.811.0041

 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: LUCIANA FREITAS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NILCE MACEDO, 

para devolução dos autos nº 45483-64.2011.811.0041, Protocolo 748190, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 121377 Nr: 9502-52.2003.811.0041

 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: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVIA HELENA CALIL BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. ANTÔNIO FERNANDO 

MANCINI - OAB:1581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 "(...) Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre a petição de 

fls. 151/152, no prazo de cinco dias (...)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1149746 Nr: 31613-73.2016.811.0041

 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: PERICLES DOS SANTOS BEZERRA SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI TOCANTINS - OAB:16.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, RAFAEL SGANZERLA DURND - 

OAB:12.208-A, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:20-949-A

 Companhia de Seguros Aliança do Brasil, à fl. 76, postula o seu ingresso 

no processo na forma de assistente litisconsorcial, alegando que possui 

interesse jurídico na demanda, pois se considera legítimo titular do direito 

discutido, vez que o seguro objeto da discussão fora contrato pelo autor 

em face da Companhia de Seguros, tendo sido o Banco do Brasil mero 

intermediário na contratação.

 A parte autora às fl. 251 concorda com o ingresso do assistente 

litisconsorcial.

Pois bem. A assistência litisconsorcial exige a comprovação do interesse 

jurídico direto do pretenso assistente, ou seja, a demonstração da 

titularidade da relação discutida no processo, assim restou demonstrada o 

interesse do assistente, diante do contrato de seguro de fls. 119/159.

Desta forma, recebo o pedido do terceiro interessado Companhia de 

Seguros Aliança do Brasil (fl. 76) e defiro o seu ingresso na qualidade de 

assistente litisconsorcial passivo, nos moldes do art. 120, do Novo Código 

de Processo Civil, consignando que, conforme determina o parágrafo 

único, do art. 119, do NCPC, o assistente recebe o processo no estado em 

que se encontra.

 Assim, proceda-se a alteração no sistema Apolo, bem como na capa dos 

autos para incluir Companhia de Seguros Aliança do Brasil como 

assistente litisconsorcial passivo, e consequentemente receber futuras 

intimações.

Decorrido o prazo de intimação desta decisão, volte-me concluso para 

saneamento ou julgamento antecipado da lide.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1015442 Nr: 29906-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELOC LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA, JULIO 

CESAR ORLANDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO CAMPUS UNIVERSITARIO, 

ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CCB Brasil – China Construction Bank (Brasil), na qualidade de terceira 

interessada, se manifesta nos autos às fls. 1553/155 postulando pelo 

cancelamento/levantamento das restrições que recaem sobre o veiculo 

especificado à fl. 155, sob alegação da existência de alienação fiduciária 

em seu favor.

A autora se manifesta às fls. 197/198, concordando com a liberação da 

restrição.

Pois bem. Diante da concordância da autora com a baixa da restrição de fl. 

86, oficie-se ao Detran/MT para proceder a baixa da restrição que recaiu 

sobre o automóvel marca/modelo I/VW Amarok Cd 4x4 Trend (importado), 

cor branca, ano 2012/2013, placa OBB 5690, renavem 568129016.

No mais, cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 152.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 64667 Nr: 770-44.1987.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRÔNICA PAULISTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC - ABRIL LISTAS TELEFÔNICAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - 

OAB:3221/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO BUONADUCE BORGES 

- OAB:10114/GO, LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - OAB:8321-B, 

MARCOS AFONSO BORGES - OAB:1129/GO

 Código 64667

 Vistos.

 Primeiramente, quanto ao argumento do autor de que realizou dois 

depósitos (fls. 270/271), convém registrar que na verdade foi efetivado 

por ele apenas um de Cz$ 56.488,51 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e 

oitenta e oito cruzados e cinquenta e um centavos), na Caixa Econômica 

Federal (fl. 49).

O referido valor foi convertido em R$ 1.094,25 (um mil e noventa e quatro 

reais e vinte e cinco centavos; sacado da CEF e em seguida depositado 

no Banco Bandeirantes, conforme registrado no despacho de fl. 169, e 

comprovado pelos documentos de fls. 171 e 123.

No mais, observa-se que o Banco Itaú (hoje responsável pelo antigo 

Bandeirantes) informa que foi sacado da conta o valor de R$ 3.103,52 

(valor inicial com rendimentos), por isso atualmente ela está zerada.

Ocorre que no processo não há qualquer ordem de liberação/ 

levantamento, transferência, expedição de alvará, etc., em favor de 

qualquer das partes e outros, ou seja, não há autorização para retirada da 

quantia na conta bancária, e o documento de fl. 258 não apresenta 

qualquer identificação de quem promoveu o saque.

Desse modo, oficie-se novamente a instituição bancária Itaú, o qual é o 

responsável pela guarda do depósito, para apresentar nos autos 

documentos que comprove a autorização por este juízo acerca da referida 

liberação do valor, quem o fez, destino, etc., no prazo de cinco dias. 

Instrua-o com cópias dos documentos de fls. 227, 256 e 258.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019052-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK IURIK REIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019052-63.2017.8.11.0041. AUTOR: ERIK 

IURIK REIS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. ERIK IURIK REIS 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 

18/02/2017, 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 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, 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 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, 
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requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 18/02/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ERIK IURIK REIS DA SILVA, 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, bem como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior 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”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 06 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034931-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ALVES DA GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034931-13.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOSIAS ALVES DA GUIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOSIAS ALVES DA GUIA, 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 

09/07/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, 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, 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de atendimento juntado 

comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 09/07/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que JOSIAS ALVES DA GUIA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

direito de média intensidade avaliada em 50%; da estrutura torácica de 

residual intensidade avaliada em 10%; do quadril direito de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Embora em manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha requerido 

complementação do laudo, entendo desnecessário tal pedido, vez que 

resta claro que tratam-se de lesões únicas, conforme comprovado nas 

fichas de atendimento juntadas, sendo que o acatamento apenas 

protelaria o deslinde do processo, o qual encontra-se devidamente 

instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA 

PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO 

MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que 

se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 178 de 629



inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%; 10% de invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura torácica, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 10% de 100%; e 50% de 

invalidez permanente parcial incompleta do quadril direito, devendo ser 

calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 50% de 

25%. Desse modo: a) 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); b) 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 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais); c) 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 o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 

(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 7.762,50 (sete mil setecentos 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, 06 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035109-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTINY DO NASCIMENTO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035109-59.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: KAREN CRISTINY DO NASCIMENTO GONCALVES 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, 

Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. 

KAREN CRISTINY DO NASCIMENTO GONÇALVES, 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 

24/09/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento integral 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 provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária, 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 24/09/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que KAREN CRISTINY DO NASCIMENTO GONÇALVES, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 179 de 629



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 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) 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, 06 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038742-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUANA ARRUDA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038742-78.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA LUANA ARRUDA DE FRANCA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. MARIA LUANA 

ARRUDA DE FRANÇA, 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 09/09/2017, 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, 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. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 
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controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de atendimento juntado 

comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 09/09/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que MARIA LUANA ARRUDA DE 

FRANÇA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 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 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”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos 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, 06 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000844-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000844-94.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. RAFAEL RODRIGUES 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 01/09/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo. No mérito alega a falta de nexo causal entre a 

invalidez e o acidente automobilístico, ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 
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autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 01/09/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do primeiro dedo do pé direito de intensa 

intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do primeiro dedo 

do pé direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 10%. Desse modo, 10% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 

reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 1.012,50 

(mil e doze reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.012,50 (mil e doze 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, 06 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003355-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DA COSTA LEITE (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)
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003355-02.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARIO MARCIO DA COSTA LEITE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MARIO MARCIO DA COSTA LEITE, 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 13/10/2014, 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 ausência 

de prévio pedido administrativo, bem como ausência dos requisitos 

autorizadores ao recebimento do seguro devido ao prêmio não ter sido 

pago. No mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, os valores da indenização, pagamento proporcional à 

lesão, necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência do prévio pedido administrativo, 

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 alegação de 

ausência dos requisitos autorizadores ao recebimento do seguro devido 

ao prêmio não ter sido pago pelo autor, também esta não prospera, pois é 

entendimento pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do 

seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever de indenizar o 

indivíduo: Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência 

inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - 

AC: 70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) No mérito, verifica-se que o boletim de atendimento juntado 

aos autos comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

13/10/2014. A perícia médica judicial realizada em MARIO MARCIO DA 

COSTA LEITE restou prejudicada tendo sido concluído pelo perito que o 

boletim de atendimento está em branco e não há relato de lesões no joelho. 

Embora a parte autora tenha discordado do laudo pericial realizado na 

audiência de conciliação e postulado por nova prova pericial com 

avaliação mais detalhada das lesões, entendo desnecessário, tendo em 

vista que esta concorda com a realização da avaliação médica, estando o 

presente feito devidamente instruído, não consignando o autor comprovar 

a sua invalidez permanente, não havendo como prosperar seu pedido. 

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 promovida por Mario Marcio da Costa Leite 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 Novo Código de 

Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça 

gratuita, ficará suspenso o pagamento da sucumbência, até que possa 

satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá - MT, 06 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008458-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CAMPOS (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008458-87.2017.8.11.0041. AUTOR: 

RENATA CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. HELLEN GABRYELLY CAMPOS DE ABREU, menor impúbere 

representada por sua genitora RENATA CAMPOS, 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 

29/09/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 
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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, defeito na 

representação processual, 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 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, 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. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de devolução devido à pendência documental do 

requerimento administrativo, esta não prospera, vez que ID 5773686 

consta o protocolo do requerimento administrativo, com decurso do prazo 

de trinta dias sem resposta, o que é suficiente para pleitear a indenização 

em juízo, pelo que rejeito a preliminar arguida. A parte ré alega, ainda, 

defeito na representação processual, pois somente a menor está 

qualificada na procuração. Ocorre que, embora constatado o equívoco, se 

trata apenas de erro material, levando-se em conta que o processo foi 

instruído com os documentos pessoais da representante, motivo pelo qual 

afasto a preliminar arguida. Quanto à ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão 

de o comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, 

os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, verifica-se que 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”. Desse modo, 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 

29/09/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que HELLEN 

GABRYELLY CAMPOS DE ABREU apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro direito de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 
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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 a autora 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”. 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$ 2.531,25 (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, 06 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000413-60.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CRISTIANO MELQUIADES ALT REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. CRISTIANO 

MELQUIADES ALT, 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 15/09/2017, 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, inépcia da 

inicial devido à ausência de documentos indispensáveis a propositura da 

ação, falta do interesse de agir pela ausência de prévio pedido 

administrativo, 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 ausência do 

boletim de ocorrência, falta de comprovação do nexo causal entre o 

acidente e a lesão, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os 

valores da indenização e pagamento proporcional a lesão, inaplicabilidade 

do Código de Defesa do Consumidor, 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. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que há 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, sem, 

contudo, especificar quais são esses documentos, motivo pelo qual não 

há como este juízo analisar tal pedido. Quanto à alegação de 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: “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, 
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houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, 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: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE. ACIDENTE OCORRIDO 

FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, NO CASO. 1. A ausência do boletim de 

ocorrência, por si só, não afasta o dever de cobertura. Tendo sido 

comprovado o nexo de causalidade entre o evento morte e o sinistro 

ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré pelo pagamento da 

indenização correspondente ao seguro DPVAT. (...) (TJ – RS – AC: 

70075163667 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 

26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do 

dia 29/06/2018) Dessa forma, verifica-se que o boletim de atendimento 

juntado aos autos comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito 

em 15/09/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que CRISTIANO 

MELQUIADES ALT apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, 

deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 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 
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E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 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, 06 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017621-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IANDRA MARA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017621-91.2017.8.11.0041. AUTOR: 

IANDRA MARA SILVA SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. IANDRA MARA SILVA SOUZA, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 02/04/2017, 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, pendência documental do 

requerimento administrativo, necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo, 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 

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, não vinculação ao salário 

mínimo, 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 devolução devido à pendência 

documental do requerimento administrativo, esta não prospera, vez que ID 

8023347 consta o protocolo do requerimento administrativo, 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 alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, 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 
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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 02/04/2017. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que IANDRA MARA SILVA 

SOUZA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé direito de 

leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), contudo a 

autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos 

e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) 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 (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 Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 06 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037759-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCILENE LETICIA DE AMORIM LOPES (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037759-79.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ALCILENE LETICIA DE AMORIM LOPES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. ALCILENE LETICIA DE AMORIM 

LOPES, 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 26/08/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, conforme determinado em lei, e ao 

pagamento do reembolso das despesas médico-hospitalares no valor de 

R$ 352,96 (trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse processual pela ausência de prévio pedido 

administrativo, 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 ilegível. No mérito alega a insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, improcedência 

do pedido de reembolso por despesas médicas e suplementares, discorre 

sobre os valores da indenização, pagamento proporcional à lesão, 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade de 

prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 
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de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar ilegível, 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, 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 26/08/2016. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que ALCILENE LETICIA DE 

AMORIM LOPES, 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, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

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 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). Quanto ao pedido 

de ressarcimento das despesas médicas e suplementares, verifica-se que 

a parte autora juntou notas fiscais referente a compra de medicamentos 

prescrevidos para a recuperação da lesão (ID 11157590), totalizando a 

quantia de R$ 352,96 (trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis 

centavos). Assim, estando demonstrado que as despesas foram 

efetuadas em decorrência dos danos sofridos em acidente de trânsito e 

não tendo sido efetuado o pagamento na esfera administrativa, a parte 
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autora faz jus ao reembolso pleiteado, no valor de R$ 352,96 (trezentos e 

cinquenta e dois reais e noventa e seis 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$ 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, ainda, 

ao pagamento de R$ 352,96 (trezentos e cinquenta e dois reais e noventa 

e seis centavos), referente à restituição das despesas médicas 

hospitalares suportadas pela parte autora, valor este que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

efetivo desembolso, conforme demonstrado 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, 06 de agosto de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033757-66.2017.8.11.0041. AUTOR: 

THIAGO LUCIO DE LIMA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. THIAGO LUCIO DE LIMA OLIVEIRA, 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 24/09/2017, 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, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência apresentado estar 

em nome de terceiro. No mérito alega a compensação devido à 

inadimplência do prêmio, a inadimplência do proprietário, inaplicabilidade da 

súmula 257 do STJ, insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, necessidade de prova 

pericial, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 
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HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega que o autor não faz jus ao recebimento do 

benefício devido à inadimplência do prêmio, entretanto esta argumentação 

não prospera, pois é entendimento pacífico que a inadimplência com 

relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever 

de indenizar o indivíduo: Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Correção monetária. 

Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. 

Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) Desta forma, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 12/09/2017, embora conste erroneamente na petição inicial a 

data de 24/09/2017, o que caracteriza erro material do subscritor da peça, 

pelo que passo a considerar a primeira data. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que THIAGO LUCIO DE LIMA OLIVEIRA, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito de 

média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
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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, 

06 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001503-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. C. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE DA CRUZ VIEIRA OAB - 021.858.451-28 (REPRESENTANTE)

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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001503-06.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANA CLARA DA CRUZ ARRUDA RAMOS 

REPRESENTANTE: ARIANE DA CRUZ VIEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. ANA CLARA DA 

CRUZ ARRUDA RAMOS, representada por sua genitora ARIANE DA CRUZ 

VIEIRA, 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 19/10/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo, bem como ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, inexistência de prova da 

invalidez, discorre sobre os valores da indenização, pagamento 

proporcional à lesão, necessidade de prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência do prévio pedido administrativo, 

bem como pendência documental do requerimento administrativo, estas 

não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, verifica-se que a ré alega insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado 
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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 19/10/2017. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que ANA CLARA DA CRUZ 

ARRUDA RAMOS, 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, bem 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 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”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

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, 06 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037746-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI RIBEIRO (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037746-80.2017.8.11.0041. AUTOR: 

VANDERLEI RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. VANDERLEI RIBEIRO, 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 07/09/2016, 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, a falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como pela sua não comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de 

provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre 

o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária, honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 
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parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 07/09/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que VANDERLEI RIBEIRO, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da Mão Direita 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, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta da mão direita, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 7.087,50 (sete mil 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, 06 de Agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008888-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO)

ALAN DE AZEVEDO MAIA OAB - GO23947 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ANDRADE MOREIRA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008892-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 194 de 629



ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO)

ALAN DE AZEVEDO MAIA OAB - GO23947 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ANDRADE MOREIRA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005312-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROCREDI FOMENTO MERCANTIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS QUINI (EXECUTADO)

IVANE MARIA MENDES DE CAMPOS QUINI (EXECUTADO)

JOAO CAETANO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

JOAO CAETANO DO NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT0008212A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005312-38.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido de ID nº 9045760 e determino a realização de buscas por 

meio do sistema RENAJUD, para a localização de bens móveis em nome da 

parte executada João Caetano do Nascimento ME (CNPJ nº 

03.097.896/0001-67), Ivane Maria Mendes de Campos Quini (CPF nº 

367.514.059-97) e Luiz Carlos Quini (CPF nº 529.317.579-34) e, caso 

sejam localizados, determino a imediata restrição dos mesmos, no limite do 

valor do débito Caso o resultado seja positivo, intime-se a parte executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. 

Sendo negativo o resultado da busca, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009626-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASILO SANTA RITA (RÉU)

GFB IMOBILIARIA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009626-27.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Renovatória de Locação Não Residencial (Comercial) 

ajuizado por Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades Ltda. em desfavor 

de Asilo Santa Rita e GFB Imobiliária Ltda.. A parte autora se manifestou 

no ID nº 7966369, informando não possuir mais interesse no 

prosseguimento do presente feito, requerendo a desistência do mesmo e 

sua extinção. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora 

no ID nº 7966369, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código 

de Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários advocatícios porque a 

desistência ocorreu antes do ingresso nos autos do advogado do 

requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2018. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017405-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017405-33.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S/A 

em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia. A 

decisão de ID nº 8079960 determinou a comprovação do pagamento das 

despesas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Devidamente intimada, a parte autora não cumpriu com o solicitado, 

deixando decorrer o prazo sem o recolhimento dos valores. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Pois bem. Observa-se 

dos autos que embora regularmente intimada, a parte autora não cumpriu a 

determinação de ID nº 8079960. Sobre o tema, disciplina o art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil: “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. Portanto, levando-se em 

consideração a determinação e considerando a desídia do patrono da 

parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Desta feita, em atendimento ao 

art. 1º, § 3º da Resolução 021/2011 do Tribunal Pleno INDEFIRO a petição 

inicial, e por consequência, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 

321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo, inclusive no distribuidor. P. R. I. C. 

Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023489-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISA CARNEIRO BEDE OAB - RJ184627 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (RÉU)

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (RÉU)

CLARO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023489-50.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por G. R Montagem de Estrutura 

Metálica Ltda. ME em desfavor de Bimetal Indústria Metalúrgica Ltda., Claro 

S/A e Nextel Telecomunicações Ltda.. A decisão de ID nº 11077652 

determinou a comprovação do pagamento das despesas processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente intimada, a parte 

autora não cumpriu com o solicitado, deixando decorrer o prazo sem o 

recolhimento dos valores. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Pois bem. Observa-se dos autos que embora 

regularmente intimada, a parte autora não cumpriu a determinação de ID nº 

11077652. Sobre o tema, disciplina o art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil: “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 
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petição inicial. Portanto, levando-se em consideração a determinação e 

considerando a desídia do patrono da parte autora, que deixou de atender 

referida determinação, impossibilitando, pois, o processamento da 

presente ação, não resta alternativa a não ser a extinção do feito. Desta 

feita, em atendimento ao art. 1º, § 3º da Resolução 021/2011 do Tribunal 

Pleno INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com fundamento no 

art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo, 

inclusive no distribuidor. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1017815-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TITO LOURENCO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO VIEIRA OAB - SC22764 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017815-91.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Cautelar Exibitória de Documentos ajuizado por Titio 

Lourenço Pinto em desfavor de Bradesco Administradora de Consórcios 

Ltda.. A parte autora se manifestou no ID nº 8794103, informando não 

possuir mais interesse no prosseguimento do presente feito, requerendo a 

desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação 

formulada pela parte autora no ID nº 8794103, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários 

advocatícios porque a desistência ocorreu antes do ingresso nos autos 

do advogado do requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

observados as formalidades legais. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 09 de fevereiro 

de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022340-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022340-19.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizado por IDAZA 

Distribuidora de Petróleo Ltda. em desfavor de Comércio de Combustível 

Ipanema Ltda.. A parte autora se manifestou no ID nº 9970663, informando 

não possuir mais interesse no prosseguimento do presente feito, 

requerendo a desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência 

da ação formulada pela parte autora no ID nº 9970663, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009036-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE SANTANA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT0007951A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEANDEERSON EZEQUIEL DE FIGUEIREDO SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009036-50.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução ajuizado por Juliane Santana dos Santos 

em desfavor de Jeanderson Ezequie de Figueiredo Santos. A parte autora 

se manifestou no ID nº 9192083, informando não possuir mais interesse 

no prosseguimento do presente feito, requerendo a desistência do mesmo 

e sua extinção. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora 

no ID nº 9192083, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código 

de Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários advocatícios porque a 

desistência ocorreu antes do ingresso nos autos do advogado do 

requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2018. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020605-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO MATHEUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020605-82.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizado por Sigma Produtos Alimentícios Ltda. 

em desfavor de São Matheus Comércio de Alimentos Ltda. – ME. A parte 

autora se manifestou no ID nº 9626117, informando não possuir mais 

interesse no prosseguimento do presente feito, requerendo a desistência 

do mesmo e sua extinção. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela 

parte autora no ID nº 9626117, para os fins do artigo 200, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

VIII do Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários advocatícios 

porque a desistência ocorreu antes do ingresso nos autos do advogado 

do requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados 

as formalidades legais. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001703-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G.F. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT0010410A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LIMA GRUNWALD (RÉU)

MAUREMBERG SEBASTIAO DE SOUSA GRUNWALD EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001703-47.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Renovatória de Locação ajuizada por G. F. Comércio de 

Confecções Ltda. – ME “Américas Jeans” em desfavor de Mauremberg 

Sebastião de Souza Grunwald Eirelli ME e Marcos Lima Grunwald. As 

partes formularam acordo conforme termo ID 11837597 requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo celebrado entre o acordo de ID 11837597, via 

do qual compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO EXTINTO o 

presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 

487, III, b do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes em 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios visto que o 

acordo homologado também já dispôs sobre o tema. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Defiro o 

pedido de nº 11424561 e 1183755 e determino a expedição de Alvará 

para liberação dos valores depositados vinculados à conta judicial em 

razão da consignação do valor referente ao aluguel do mês de 

março/2017, quantia esta a ser levantada por David Clemente Rudy (CPF 
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nº 841.098.401-63, Banco do Brasil, Agência 1471-0, Conta Corrente nº 

25969-1). P. R. I. C. Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023572-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT AZZI MOSER - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT0006357A (ADVOGADO)

JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS OAB - MT17844/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO CONSTRAN-UTC SAO MANOEL (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001729-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO)

DIEGO CASTRO DE MELO OAB - MT14529/-O (ADVOGADO)

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO)

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001729-45.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Consoante o teor petição de ID nº 11206432, onde há relatos de 

processamento da Recuperação Judicial da empresa requerida (proc. nº 

1036259-75.2017.8.26.0100) em trâmite perante a 1ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá/MT, 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. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019072-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ESTEVES & CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LISTAD COMUNICACOES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019072-54.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de ID nº 9421032 e determino a prestação integralizada 

da caução exigida, sob pena de revogação dos efeitos da tutela de 

urgência. Após, determino o integral cumprimento da decisão de ID nº 

8807848. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017063-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DOMINGOS (EXECUTADO)

MAMIEL'S MODA E ACESSORIOS LTDA (EXECUTADO)

HORTENCIA BEATRICE DE VITA DOMINGOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017063-22.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizado 

por Condomínio Civil do Pantanal Shopping em desfavor de M. de V. D. 

Trevisan & Cia Ltda., Hortência Beatrice de Vita Domingos e Antônio 

Toninho Domingos. A parte autora se manifestou no ID nº 8028041, 

informando não possuir mais interesse no prosseguimento do presente 

feito, requerendo a desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência 

da ação formulada pela parte autora no ID nº 8028041, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014877-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYTEC - MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014877-60.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por CONCRENOP Concretos Sinop 

Ltda. em face de Raytec Montagem Industrial Ltda. ME, buscando o 

pagamento da importância de R$ 60.439,76 (sessenta mil quatrocentos e 

trinta e nove reais e setenta e seis centavos). Devidamente citado (ID nº 

6143046), o requerido quedou-se inerte, razão pela qual o autor requereu 

sob o ID nº 9023192, a procedência dos pedidos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Ação monitória ajuizada por CONCRENOP Concretos 

Sinop Ltda. Contra RAYTEC Montagem Industrial Ltda. – ME, baseada em 

prova escrita sem eficácia de título executivo. O deslinde da lide não 

carece de dilação probatória. Assim, observando aos princípios da 

brevidade e economia processual, passo a julgar antecipadamente a 

presente lide. Conforme dispõe o art. 700 do CPC, para o ajuizamento da 

ação monitória deve haver prova escrita, sem força executiva, a partir da 

qual pretenda o autor receber soma em dinheiro, entrega de coisa fungível 

ou infungível de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de uma obrigação 

de fazer ou não fazer. Se não embargada ou rejeitados os embargos, 

constitui-se título executivo judicial, conforme dispõe o art. 701, § 2º, do 

Código de Processo Civil. No presente caso, o autor busca a satisfação 

do crédito representado pelo título executivo acostado ao feito, no valor de 

R$ 60.439,76 (sessenta mil quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e 

seis centavos). Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento, 

o requerido não pagou e nem ofereceu embargos. Decreto a revelia da 

parte requerida Francisco Firmino de Araújo – ME, bem como converto o 

mandado inicial em mandado executivo nos termos do artigo 701, § 2º do 

aludido diploma processual civil. Após o trânsito em julgado, intime-se o 

autor a dizer se tem interesse no cumprimento sentença na forma prevista 

na Lei. Nada requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023524-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

DYEGO NOGUEIRA QUEVEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023524-44.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Condomínio Florais Cuiabá Residencial opôs Embargos de Declaração em 

face da decisão ID 8003074, que deixou de homologar o acordo 

extrajudicial ante a falta de assinatura do patrono do requerido. Vieram os 

autos conclusos. 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. Isso 

porque, a transação extrajudicial sem a presença de advogado é valida, 

todavia não depende de homologação judicial. Para que seja homologada 

dentro de um processo, há que se levar em consideração que as partes 

não possuem capacidade postulatória para requerer em juízo a 

homologação de um acordo extrajudical Não há que se falar em omissão 

ou contradição, uma vez que os embargantes pretendem tão somente a 

rediscussão da matéria não sendo cabível, nesse caso, os Embargos de 

Declaração. Nesse sentido tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E 

OBSCURIDADE – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) 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. Isto posto, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou 

omissão a ser sanada REJEITO os embargos e mantenho integralmente a 

decisão ID 8003074. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 02 de março de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021162-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA OAB - MT24505/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021162-69.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Reclamação Cível ajuizada por Pedro Augusto Pasini de 

Alcântara em desfavor de Bradesco Cartões. O requerente acostou 

pedido de reconsideração holerites do ano de 2016, como forma de induzir 

o juízo a erro, visto que, em consulta ao site transparência MT o salário 

atual do autor é mais que o dobro do declarado nos holerites acostados. 

Apesar de não reconhecer o pedido de reconsideração como instituto 

recursal para revisão de decisões judiciais, INDEFIRO o pedido e desde já 

ADVIRTO o advogado subscritor para adotar maior cautela nas suas 

afirmações inverídicas, sob pena de incorrer em litigância de má fé. 

Certifique-se quanto ao decurso de prazo para o recolhimento de custas e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 

de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1018512-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GARGIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1018512-15.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Medida Cautelar de 

Exibição Judicial ajuizada por Antônio Carlos Gargioni em desfavor de 

Ympactus Comercial Ltda. (TELEXFREE) com pedido de liminar para que 

sejam apresentados os extratos das contas que o autor possuía junto a 

parte requerida. Alega que firmou junto a requerida contrato de adesão 

para serviço de publicidade e comunicação na condição de “ADCentral 

Family”, investindo valores aleatórios, todavia, houve o bloqueio do acesso 

ao site e aos contratos, mediante Ação Civil Pública que tramitou na 2ª 

Vara Cível de Rio Branco/AC. Aduz que para a obtenção da devolução 

dos valores pagos, necessita da exibição de suas contas para a 

apuração do montante devido. Deu a causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais). Fundamento: Considerando a argumentação e os documentos 

apresentados, bem como a notificação do requerido, tendo este 

permanecido inerte, e por serem os documentos de interesse da parte 

autora, DEFIRO a medida liminar e determino que o requerido exiba nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os todos os documentos solicitados 

pela autora referentes aos extratos das contas que o autor possuía. 

Intime-se e cite-se a parte requerida, nos termos do art. 397 e seguintes, 

do Código de Processo Civil, para, no prazo de 05 (cinco) dias, exibir os 

documentos ou apresentar impugnação. Outrossim, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos as cópias de 

seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que 

comprove sua renda mensal, bem como a Declaração de Imposto de 

Renda do último ano, 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. 

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019376-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

MARIA MARGARETH VERAS GADELHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE RAYEL AMARO (EXECUTADO)

AILTON LUIZ AMARO JUNIOR (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO TADEU RAYEL (EXECUTADO)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003524 Nr: 24940-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:OAB/MT 16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Cobrança 

Indevida c/c Indenização por Danos Morais proposta por José Carlos de 

Souza em face de Net Cuiabá.

As partes formularam acordo conforme fls. 126/128 requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 126/128, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Considerando que as partes renunciaram o prazo recursal, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957743 Nr: 3891-98.2015.811.0041

 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: RICARDO DE ANDRADE POZETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARON RIBEIRO E MORAES, WILLIAN ALVES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA ZANATTA - 

OAB:19.461, CAIO MÁRIO MOREIRA JUNIOR - OAB:17.828/PR

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 291/298, uma vez que já houve o esgotamento da 

análise do pedido de justiça gratuita, inclusive perante o E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, razão pela qual determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, acostar aos autos o 

comprovante do recolhimento das custas de distribuição, sob pena de 

extinção.

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.: 961085 Nr: 5262-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENHUR RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E 

COMPONENTES LTDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE PADILHA DOS SANTOS 

- OAB:13.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS LELIS 

DE MOURA JUNIOR - OAB:23289/PE

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte autora às fls. 321, dou por 

encerrada a instrução processual.

Intimem-se as partes para apresentarem os memoriais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

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.: 1060445 Nr: 51222-76.2015.811.0041

 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: NILZA EVANGELISTA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA CILENE EVANGELISTA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4522, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da afirmação do Sr. Oficial de Justiça (fls. 59/68) de que o imóvel 

foi abandonado pelo inquilino, defiro pedido de imissão de posse feito às 

fls. 70.

Expeça-se MANDADO DE VERIFICAÇÃO, IMISSÃO DE POSSE E REMOÇÃO 

DOS BENS que se encontrarem no imóvel locado, fazendo-se o inventário 

dos referidos bens, devendo a parte autora acondiciona-los/guarda-los 

em local apropriado.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte requerida.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965715 Nr: 7272-17.2015.811.0041

 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: DORENI SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DINARIO ERNST GEYMONAT, 

REGINA MAURA ASSUNÇÃO RODRIGUES ERNST, EUSTAQUIO PINTO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B, EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - 

OAB:9625/O MT, KATIA VANESSA POLON - OAB:19663/O, VINICIUS 

RAMOS BARBOSA - OAB:13.913

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Anulatória de Ato Jurídico cumulada com Danos Morais 

proposta por Dorení Sanches em face de Fernando Dinario Ernst 

Geymonat e Outros.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a 

existência de dano, sua extensão e o nexo causal.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973194 Nr: 10799-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALZIRA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 108/110 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 110), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1184599 Nr: 45356-53.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ MEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK - OAB:6069/MT, NPJ - UNIC PANTANAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINÉIA FRANCISCO DIAS 

- OAB:, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, Lyvia Christina Miranda Pedroso - 

OAB:19654/O-MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Restituição de Valores com Pedido de Danos Morais 

e Materiais proposta por Beatriz Meira Pereira em face de Banco Itaucard 

S/A.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a falha na prestação dos serviços, a existência de valores a 

serem adimplidos pela autora, comprovando-se a imprudência, negligencia 

e imperícia, a existência de dano, sua extensão e o nexo causal.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1037892 Nr: 40533-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA DE ANDRADE POZETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARON RIBEIRO MORAES, WILLIAN ALVES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:6.771, ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE - OAB:15.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Caio Mário Moreira 

Júnior - OAB/PR 17.828 - OAB:, Dr.ª Ana Lúcia Zanatta - OAB/MT 

19.461 - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 222, nos termos do art. 437, 

§ 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992863 Nr: 19835-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA CHAVES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por 

Danos Morais proposta por Lorena Chaves de Moura em face de Goldfarb 

PDG 3 Incorporações Ltda..

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a falha na prestação dos serviços, comprovando-se a 

imprudência, negligencia e imperícia, a existência de dano, sua extensão e 

o nexo causal.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984687 Nr: 16154-65.2015.811.0041

 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: ODIL MORAES JARDIM, ANTÔNIA MARIA JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO DE CREDITO SOLIDÁRIO DE 

MARINGÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ABRÃO SIMÃO DE 

ALMEIDA - OAB:14535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROBERTO MARQUES 

- OAB:65.066/PR, NATHALIA BRASIL DAURA JORGE BOOS - 

OAB:71027

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Odil Moraes Jardim representado por 

Antônia Maria Jardim em face de Instituição de Crédito Solidário de 

Maringá.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a existência de fraude na contratação, comprovando-se a 

imprudência, negligencia e imperícia, a existência de dano, sua extensão e 

o nexo causal.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1134721 Nr: 24974-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO RAMOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:160.435, THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI - OAB:190008

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada 

com Danos Morais proposta por Severino Ramos Neto em face de Banco 

Volkswagen S/A para:a)declarar a inexistência de cada débito de R$ 

770,00, objeto de discussão nos presentes autos;b)condenar o requerido 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 

(seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54/STJ);c)Tornar definitiva a liminar concedida 

às fls. 45/46;d)Condenar o requerido pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em 16% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC; Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 972272 Nr: 10346-79.2015.811.0041

 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: NILMA DOMINGUES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA MENDES DE MATOS, EDILSON DA 

SILVA, VALCIRLENE MENDES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE BARBOSA SOARES - 

OAB:OAB/MT 15.365-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5.373

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do pedido de desistência com relação a requerida 

Valcirlene Mendes de Matos, requerendo o que entender direito.

A fim de se evitar futuras nulidades, determino a expedição de mandado 

de citação do requerido Edilson da Silva, mediante as advertências 

necessárias.

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.: 1075211 Nr: 57594-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAUANI TAINARA BURILLI LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:21410/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais proposta por Cauani Tainara Burilli Lourenço em face de Net 

S/A para:a)declarar a inexistência de cada débito de R$ 121,15 e R$ 

40,92, objeto de discussão nos presentes autos;b)condenar o requerido 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 

(seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54/STJ);c)Tornar definitiva a liminar concedida 

às fls. 14/15;d)Condenar o requerido pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em 16% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC; Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994699 Nr: 20883-37.2015.811.0041

 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: SELMA MARIA OSVALDO TELES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:13.156-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais proposta por Selma Maria Osvaldo Teles da Silva em face 

de Embratel TVSAT Telecomunicações S/A para:a)declarar a inexistência 

de cada débito de R$ 84,43, objeto de discussão nos presentes 

autos;b)condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ);c)Tornar definitiva a liminar concedida às fls. 30/31;d)Condenar o 

requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 16% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º 

do CPC; Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1021196 Nr: 32532-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ALVES GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE 2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246662, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

 Vistos, etc.

Consoante o teor do documento de fls. 228/232, onde há relatos de 

processamento da Recuperação Judicial da empresa requerida (proc. nº 

0070460-77.2018.8.19.0001) em trâmite perante a 5ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ, 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.: 1002113 Nr: 24308-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR ROMANO BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTÔNIO BREDA, JOÃO BATISTA 

CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES DO VALLE BARBOSA 

ANJOS - OAB:14858
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR TEIXEIRA PERES - 

OAB:12440

 Vistos, etc.

Considerando as tentativas infrutíferas de localização da parte requerida, 

defiro o pedido e determino a citação por edital, no prazo de 20 (vinte) 

dias, mediante as observâncias e advertências legais.

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.: 1115920 Nr: 16990-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BOTELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:20079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-B

 Vistos, etc.

Tendo em vista o requerimento da parte autora às fls. 78/79, defiro o 

pedido e NOMEIO a empresa PERITOS JUDICIAIS, localizada na Rua 24 de 

Outubro, nº 959, bairro Popular, Cuiabá - MT, 78.045-000, telefone (65) 

3054-1122, para realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá 

cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 466 do 

CPC).

Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente.

 Decorrido o prazo para indicação dos assistentes técnicos e 

apresentação de quesitos, com ou sem manifestação das partes, 

intime-se o Perito da nomeação, para apresentar sua proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecendo que o autor é 

beneficiário da justiça gratuita e a perícia deverá ser feita sem ônus nesse 

momento, cuja despesa será paga pela parte vencida ao final, observado 

que se for o autor o vencido, como ele é beneficiário da Justiça Gratuita o 

pagamento será feito pelo Estado de Mato Grosso.

 Designada a data e o local, intimem-se as partes.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo.

 Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, 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.: 987694 Nr: 17527-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENINE JOSE CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ INACIO FILHO - 

OAB:11.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, determinado a 

exibição do documento solicitado sob pena de adoção de medidas 

coercitivas, tais como busca e apreensão.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 3.000,00 (três mil reais).Transitada em julgado a decisão, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 985720 Nr: 16631-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOCARMO SORATE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ INACIO FILHO - 

OAB:11.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA PEREIRA 

GUIMARAES - OAB:105287/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:17846/A

 Posto isto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Não há 

condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve 

pretensão resistida, conforme orientação do STJ:PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas ações 

de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em 

honorários advocatícios quando houver resistência em fornecer os 

documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da 

causalidade. 2. O Tribunal de origem consignou que não houve pretensão 

resistida, diante da falta de pedido administrativo e da apresentação 

espontânea dos documentos solicitados. Alterar essa conclusão 

demandaria o reexame da prova dos autos, inviável em recurso especial 

ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento.(AgRg no AgRg no AREsp 613.270/MS, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 

19/05/2015).Em consequência condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais visto que não demonstrou que formulou o prévio 

pedido administrativo, e os requeridos juntaram os documentos logo após 

a contestação, sem se opor à pretensão e atendendo de pronto à 

determinação judicial, todavia, por ser a mesma beneficiária da Justiça 

Gratuita, torno-a isenta.Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 985714 Nr: 16626-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA SOUZA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ INACIO FILHO - 

OAB:11.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO 

- OAB:13604-A

 Posto isto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Não há 

condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve 

pretensão resistida, conforme orientação do STJ:PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas ações 

de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em 

honorários advocatícios quando houver resistência em fornecer os 

documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da 

causalidade. 2. O Tribunal de origem consignou que não houve pretensão 

resistida, diante da falta de pedido administrativo e da apresentação 

espontânea dos documentos solicitados. Alterar essa conclusão 

demandaria o reexame da prova dos autos, inviável em recurso especial 

ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento.(AgRg no AgRg no AREsp 613.270/MS, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 

19/05/2015).Em consequência condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais visto que não demonstrou que formulou o prévio 

pedido administrativo, e os requeridos juntaram os documentos logo após 

a contestação, sem se opor à pretensão e atendendo de pronto à 

determinação judicial, todavia, por ser a mesma beneficiária da Justiça 
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Gratuita, torno-a isenta.Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983494 Nr: 15605-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INEZ COLETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LUERSEN - 

OAB:14419/MT, PAULO ANTONIO GUERRA - OAB:07285978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB/MT 13.245 - OAB:

 Posto isto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Não há 

condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve 

pretensão resistida, conforme orientação do STJ:PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas ações 

de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em 

honorários advocatícios quando houver resistência em fornecer os 

documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da 

causalidade. 2. O Tribunal de origem consignou que não houve pretensão 

resistida, diante da falta de pedido administrativo e da apresentação 

espontânea dos documentos solicitados. Alterar essa conclusão 

demandaria o reexame da prova dos autos, inviável em recurso especial 

ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento.(AgRg no AgRg no AREsp 613.270/MS, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 

19/05/2015).Em consequência condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais visto que não demonstrou que formulou o prévio 

pedido administrativo, e os requeridos juntaram os documentos logo após 

a contestação, sem se opor à pretensão e atendendo de pronto à 

determinação judicial, todavia, por ser a mesma beneficiária da Justiça 

Gratuita, torno-a isenta.Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1161420 Nr: 36535-60.2016.811.0041

 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: VALQUIRIAN DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1129453 Nr: 22799-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR FERREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Ademar Ferreira Neves em face de Banco 

Itaú S/A.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a efetiva prestação de serviço pela requerida ao autor, a 

existência de fraude na contratação, comprovando-se a imprudência, 

negligencia e imperícia, a existência de dano, sua extensão e o nexo 

causal.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1087414 Nr: 4923-07.2016.811.0041

 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: ELISÂNGELA HASSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do pedido de intervenção de João Vasconcelos Magalhães 

Neto, na qualidade de assistente, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1055897 Nr: 49101-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO PASCOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRC OTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O, 

LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - OAB:16928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR ROCHA 

VENTURA - OAB:12539/GO

 Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Claudio Pascoski em face de JRC Ótica Ltda. – ME e condeno 

a parte autora por litigância de má fé correspondente a 2% sobre o valor 

da causa.Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja 

execução torno suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1006233 Nr: 26019-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO ANITA MALFATTI, CLAUDIA 

PASQUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAENGE EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA 

E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:OAB/MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983534 Nr: 15627-16.2015.811.0041

 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: MARLENE ASSUNÇÃO SIQUEIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILFONT VIAGENS E TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1075957 Nr: 57943-44.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERINALDO COSTA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO 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: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Diante da manifestação de fls.155/157, impulsiono o feito para proceder a 

intimação do patrono da parte requerente dr.Claudison Rodrigues, para no 

prazo de 5 dias maifestação nos autos, pleiteando o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1052068 Nr: 47437-09.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOVANE DOS SANTOS DIDONE, NILZA DOS SANTOS 

DIDONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIGREISO REIS LINO - 

OAB:16750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

que, no prazo de 5 dias, informe o valor correto para expedição dos 

alvarás, visto que informou valores a maior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981083 Nr: 14649-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DE OLIVEIRA MARCÓRIO, RAYSSA MISTICA 

S. DE LIMA G. MARCÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA OESTE LTDA - EPP, DIOGO 

MORELLATO, JAKSON LEITE DE ALMEIDA, DANIELLE PATRICIA DE 

OLIVEIRA DO NASCIMENTO, ALECSANDRO DE OLIVEIRA MORAES, 

CARLOS EDUARDO BRANDÃO TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473, FABIO SILVA DOS SANTOS - OAB:9473/MT, HELIO 

PASSADORE - OAB:6084 OAB/MT, HELIO PASSADORE - OAB:9143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIVA LAURINI DUMMEL - 

OAB:10148/MT, DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - 

OAB:8.874-B/MT, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12.464-A/MT

 Vistos, etc.

Mega Oeste Ltda – EPP opôs Embargos de Declaração alegando a 

existência de omissão na decisão proferida às fls. 1056.

Os autos vieram conclusos.

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, ACOLHO os Embargos tão somente para esclarecer 

aos embargantes que, uma vez que esgotou-se o prazo estabelecido para 

acesso aos documentos, condicionou-se o deferimento de novo prazo 

aos requeridos mediante a concordância da parte autora.

 Os autores manifestaram-se às fls. 1060/1063, pelo indeferimento da 

devolução de prazo, dada a ausência de provas de suas alegações. O 

que se indefere neste momento não é o acesso aos autos, mas sim a 

preclusão do direito de se manifestar de forma contrária ao laudo pericial 

de fls. 1027/1038, visto que já esgotado o prazo concedido.

 Os documentos são de livre acesso às partes.

Assim sendo, HOMOLOGO o laudo pericial de fls. 1027/1038.

Quanto ao pedido de fls. 1068, seu levantamento já se encontra 

autorizado nos autos, independendo de nova autorização do juízo.

Intimem-se as partes para se manifestaram quanto a necessidade de 

produção de novas provas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996787 Nr: 22077-72.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BOMDESPACHO PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 199, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Outrossim, intime-se a parte requerida para manifestar-se acerca da 

petição de fls. 195/199, no prazo legal.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1083255 Nr: 3075-82.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

SISTEMA AGRICOLA E PECUARIO DO ESTADO MT, DIANYEIRE DIAS DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 249/265, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994499 Nr: 20813-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->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: AMERICEL (CLARO S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SEVERINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BADARÓ DE CASTRO - 

OAB:2221-A/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HARGESHEIMER 

CUBITZA - OAB:10742/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da alegação da perda do objeto, requerendo o que entender 

direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 968145 Nr: 8330-55.2015.811.0041

 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: WESLEY VINICIUS ZANATA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANER SANDRO CESAR FRANÇA 

- OAB:19.871/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Vistos, etc.

A fim de se evitar futuras nulidades, intimem-se as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem-se a respeito da petição de fls. 129/136, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992465 Nr: 19647-50.2015.811.0041

 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: ROZINEIA DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Ordinária de 

Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Rozineia da Silva Moraes em face de Novo Mundo e condeno a parte 

autora por litigância de má fé correspondente a 2% sobre o valor da 

causa.Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja 

execução torno suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1167914 Nr: 39230-84.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA - 

OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais proposta 

por Rosangela Pinto da Silva em face de Banco Panamericano S/A.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a existência de valores a serem ressarcidos, comprovando-se 

a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de dano, sua extensão 

e o nexo causal.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990611 Nr: 18749-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES DE MORAES ME, JOSÉ 

FERNANDES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando as tentativas infrutíferas de localização da parte requerida, 

defiro o pedido e determino a citação por edital, no prazo de 20 (vinte) 

dias, mediante as observâncias e advertências legais.

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.: 1134149 Nr: 24761-33.2016.811.0041

 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: SERVIÇOS PRÓ-CONDÔMINO CUIABÁ LTDA, ELLEN 

GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA 

MARTINS - OAB:7520/MT, LUANA DOS SANTOS MARTINS - 

OAB:16981/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Serviços Pró-Condômino 

Cuiabá Ltda. em face de José Simão Ferreira Martins.
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As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a legalidade das 

cobranças efetuadas e o débito existente.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1018547 Nr: 31195-72.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR ROMANO BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTÔNIO BREDA, JOÃO BATISTA 

CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES DO VALLE BARBOSA 

ANJOS - OAB:14858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer 

quanto ao pedido de fls. 33, tendo em vista que não há nos autos as 

folhas 85 para a reiteração do pedido, requerendo o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994729 Nr: 20906-80.2015.811.0041

 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: LENDA COM. E REP. DE CALÇADOS E CONFECÇÕES 

LTDA, MARCIO ROGERIO PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UZ3 INDUSTRIA TEXTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS PEREIRA SCHMIDT - 

OAB/MT 11.361 - OAB:11.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO FERNANDO HESS DE 

SOUZA - OAB:OAB/SC 4586

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização c/c Diferença de Comissões proposta 

por Lenda Com. E Rep. de Calçados e Confecções Ltda. ME em face de 

UZ3 Indústria Têxtil Ltda..

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a existência de valores a serem restituídos diante da rescisão 

contratual, comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a 

existência de dano, sua extensão e o nexo causal.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977994 Nr: 13018-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEJU MODA E COURO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO CUIABÁ PLAZA 

SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 Vistos, etc.

 Intimem-se os requeridos para se manifestarem quanto ao pedido de 

extinção de fls. 431, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970410 Nr: 9490-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF ASSESSORIA FINANCEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMA PEDROSO DE SOUZA, MAXIMA 

PEDROSO DE SOUZA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEI RONQUE - 

OAB:15937/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acostar aos autos o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito, requerendo o que entender de direito.

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.: 1094455 Nr: 8174-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORIZONTE PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEL LAR LOCAÇÃO E VENDAS DE IMÓVEIS 

LTDA, DORVALINO GUIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVERTON DA SILVA EMILIANO 

SCHORRO - OAB:10095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes, aguarde-se a 

realização da audiência designada nos autos apensos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1041853 Nr: 42470-18.2015.811.0041

 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: NEWMANN BEZERRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4.340-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DAVI ANDRADE - 

OAB:11656

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito do auto de imissão na posse de fls. 285/286, bem como para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon
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 Cod. Proc.: 1086521 Nr: 4536-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO - PROMOTORIA DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:17.992/MT, MIRON FERNANDES DIAS - OAB:10.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Doralice Leite da Silva em face de Losango Promoções de Vendas Ltda. e 

condeno a parte autora por litigância de má fé correspondente a 2% sobre 

o valor da causa.Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja 

execução torno suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000379 Nr: 23643-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÓRIS DE FIGUEIREDO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARANHÃO CONSTRUÇÕES CIVIS, 

FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIN BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito certidão de fls. 76, requerendo o que entender direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1102555 Nr: 11561-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXECTIS ADMINISTRAÇÃO E PART S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARAI M. DA SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3237-B/MT, EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - 

OAB:9625/O MT, KATIA VANESSA POLON - OAB:19.663, VINICIUS 

RAMOS BARBOSA - OAB:13.913

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulado com 

Cobrança de Aluguéis proposta por Exectis Administração e Participação 

S/A em face de Jussaraí M. da Silva & Cia Ltda..

 Indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para o 

prosseguimento dos atos executórios, tendo em vista a inexistência de 

constituição de crédito no feito.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a rescisão contratual, a 

ilegalidade da conduta da parte requerida, a existência de eventuais danos 

passíveis de indenização e a existência de valores inadimplidos.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987215 Nr: 17244-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA CAVALCANTE BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZIMEIRE GOMES DE SOUZA, JOSÉ 

JOAQUIM RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 12.036

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Apensem-se os autos aos de nº 38843-06.2015.8.11.0041 (cód. 

1034418).

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.: 1060495 Nr: 51250-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENITA PENEDO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDÚSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3.237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Sebastião Augusto 

Corrêa de Moraes - OAB/MT 10.416 - OAB:, Dr.ª Fernanda Pareja 

Oliveira - OAB/MT 9.020 - OAB:

 Vistos, etc.

Importante ressaltar que os pedidos referentes ao processo de execução 

devem ser realizados nos próprios autos.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao trânsito em julgado da sentença de 

fls. 101/102.

Após, inexistindo requerimentos no tocante aos embargos à execução, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961287 Nr: 5356-45.2015.811.0041

 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: SERVEXTE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS 

RODOVIÁRIOS LTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. SOUZA COMERCIO, VALTER SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ulysses Ribeiro - OAB:5464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 126 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 55, devendo o valor de R$ 1.800,00 (dez um mil e oitocentos reais) 

ser levantado por Maria Luiza Roder Pufal (CPF nº 496.493.531-00, Banco 

Bradesco, Agência 5426, Conta Corrente nº 3282-4).

 Com o levantamento dos valores e considerando a existência de trânsito 
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em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960660 Nr: 5111-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BONFIM LEITE 

FILHO - OAB:OAB/SP -309.115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 232 e determino a realização de penhora on line no 

valor de R$ 1.449,84 (um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos) das contas bancárias da parte executada 

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A (CNPJ nº 03.467.321/0001-99) 

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. 232-verso, 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, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 956553 Nr: 3334-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAPITO AUTO POSTO VÁRZEA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIBÍADES GOMES DE LIRA, TEREZINHA 

DUTRA GOMES, G. D. GOMES TRANSPORTES -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT, RAQUEL CALMON FREITAS - OAB:12.368-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial contra Devedor 

Solvente ajuizada por Papito Auto Posto Várzea Grande Ltda. em face de 

Alcibiades Gomes de Lira, Terezinha Dutra Gomes e G. D. Gomes 

Transportes – ME.

A decisão de fls. 23 determinou a citação da parte executada.

A parte exequente se manifestou às fls. 46, pugnando pela extinção do 

feito, tendo em vista o cumprimento integral da condenação.

Às fls. 86/87 foi realizada a transferência dos valores bloqueados por 

meio do sistema BacenJud para a conta vinculada ao processo.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial contra Devedor 

Solvente ajuizada por Papito Auto Posto Várzea Grande Ltda. em face de 

Alcibiades Gomes de Lira, Terezinha Dutra Gomes e G. D. Gomes 

Transportes – ME.

O exequente se manifestou às fls. 89, informando o pagamento do débito, 

pugnando pela extinção do feito.

Indefiro o pedido de fls. 78/80, uma vez que, conforme extrato de fls. 

86/87, não houve bloqueio em duplicidade na conta da executada.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Determino a expedição de alvará para a liberação dos valores existentes 

na conta judicial, devendo o ser levantado por Papito Auto Posto Várzea 

Grande Ltda. (CNPJ nº 05.928.523/0001-16, Banco Bradesco, Agência 

14662-1, Conta Corrente nº 33903-2).

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996055 Nr: 21627-32.2015.811.0041

 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: MICHELLE DE OLIVEIRA PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A, BFB LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYANA PEREIRA SOARES - 

OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Michelle de Oliveira Parreira em face de Banco Itaucard S/A e 

BFB Leasing S/A Arrendamento Mercantil e condeno a parte autora por 

litigância de má fé correspondente a 2% sobre o valor da causa.Condeno, 

ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja execução torno 

suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 

Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1036371 Nr: 39775-91.2015.811.0041

 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: LEANDRO TENORIO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDORADO COMERCIO DE MOTOS LTDA, 

SHINERAY DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6474 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de moraes dourado 

neto - OAB:23.255- OAB/PE

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito da tentativa infrutífera de citação da requerida Eldorado 

Comércio de Motos Ltda., informando o endereço atualizado da mesma, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1176479 Nr: 42627-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA, 

LENIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORIZONTE PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVERTON DA SILVA 

EMILIANO SCHORRO - OAB:MT - 10095

 Vistos, etc.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 50/51.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967447 Nr: 7977-15.2015.811.0041

 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: IN REAL LANCHONETE E HAMBURGUERIA, ISMAR SIRIO 

VILA REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA DE JESUS CASTRO 

BRANDÃO - OAB:14201-B, GUSTAVO CASTRO GARCIA - OAB:13460 - 

B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança c/c Reparação por Danos Morais e 

materiais proposta por In Real Lanchonete e Hamburgueria em face de Sul 

América Nacional de Seguros.

As partes formularam acordo conforme fls. 162/163 requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 162/163, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1114761 Nr: 16586-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBRAMED - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS 

MEDICOS - EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHISIOESTETICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR CORREA DE MELLO 

- OAB:212.901/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo de apresentação 

de manifestação pelo requerido, devidamente citado, conforme certidão de 

fls. 280.

Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, 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.: 956863 Nr: 3505-68.2015.811.0041

 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: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L S FETTER AGROPECUARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA REGINA LOUREIRO 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7149-B, UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Ideal Nutrição Animal Ltda. 

em face de L S Fetter Agropecuária – ME.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a legalidade das 

cobranças efetuadas e o débito existente.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978286 Nr: 13195-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. H. F. MAMEDE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo para a 

apresentação de embargos à execução.

Defiro o pedido para inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes, nos termos dos art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil.

Determino a expedição de mandado para penhora e avaliação de bens, no 

endereço indicado às fls. 71.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981136 Nr: 14666-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos, etc.

A fim de se evitar futuras nulidades, recebo o cumprimento de sentença 

de fls. 185/186 e determino a retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 187), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966033 Nr: 7416-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETELNO PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 
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LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANY COIMBRA DA PENHA 

MARINHO - OAB:18954, LUCIMARA APARECIDA TELES - OAB:OAB/MT 

17.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, elis marina dias pinto - 

OAB:20.944, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ MT, MARILEI 

CARDOSO - OAB:12.904

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 137/138, tendo em vista que o Hospital de 

Medicina Especializada Ltda. é parte executada no feito.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 135.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967913 Nr: 8236-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL CASTRO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA MARQUES PELETT - 

OAB:OAB/MT 11.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no 

artigo 59 da Lei nº 11.101/2005.Condeno o executado ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme 

determina o art. 85, §2º do CPC.Autorizo o desentranhamento dos 

documentos, mediante certidão e cópia nos autos.Certifique-se o trânsito 

em julgado e, após, arquivem-se os autos, observados as formalidades 

legais.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989171 Nr: 18165-67.2015.811.0041

 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: LA PROVENCE VIE DECORAÇÕES EIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSC DESIGN E OPTICAL LTDA, MARILIA 

APARECIDA DE SOUZA, DANIELA MICHELE THOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Deixo de analisar a petição de fls. 51/54, tendo em vista que a Sra. Marília 

Aparecida de Souza foi incluída no polo passivo tão somente como 

representante da pessoa jurídica requerida.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da requerida TSC Design e Optical Ltda., requerendo 

o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990247 Nr: 18577-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMA PEDROSO DE SOUZA ME, MAXIMA PEDROSO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF ASSESSORIA FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 151, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996766 Nr: 22069-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE INES RONDON DA SILVA, EDNIL RIBEIRO 

DA SILVA, ELIETE RIBEIRO DA SILVA CARVALHO, FERNANDO RIBEIRO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON LUIZ AMARO JUNIOR - 

OAB:200.129/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 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. 76.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos o termo de inventariante para a representação do espólio, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1165950 Nr: 38342-18.2016.811.0041

 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: ABMDS, KARINA VIEIRA MATOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Vinicius Pereira - 

OAB:OAB/RJ84367, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Andrielly 

Beatriz Matos da Silva representada por Karina Vieira Matos da Silva em 

face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a comprovação da 

ilegalidade na conduta da parte requerida, a comprovação da existência 

de ato passível de indenização, a extensão do dano, o nexo causal, 

culpabilidade, grau de culpabilidade; condições/porte econômico das 

partes, a existência de negligencia por parte da requerida.

 Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1311783 Nr: 11336-65.2018.811.0041

 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: MAF COMERCIO E REPRESANTAÇÃO DE MOVEIS LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE COSTA E SILVA CASTRO 

PINTO - OAB:MT/13.961, MARIANA AMICUCCI ALMEIDA DE 
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MANGABEIRA - OAB:23294 -MT, MOHAMED ALI HAMMOUD - 

OAB:11.184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção à Portaria nº 554/2016-PRES, que determinou que a partir da 

data 07/11/2016 os processos sejam protocolados e distribuídos 

obrigatoriamente pelo sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE), determino 

a remessa dos autos para a Central de Autuação, para a adoção das 

medidas necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958213 Nr: 4063-40.2015.811.0041

 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: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CAMPANA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:OAB/MT 13.754-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de mandado de citação, a ser cumprido no 

endereço indicado às fls. 68, via Oficial de Justiça, observada as 

formalidades legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 17/09/2018, às 11:00 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).

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964176 Nr: 6607-98.2015.811.0041

 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: RODRIGO DA SILVA FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão monocrática de fls. 188.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

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.: 848855 Nr: 52123-15.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EID AWWAD YASIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA FLORIDA MALI, IZIN HUSEIN MALI, 

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA 1ª CIRC. IMOBILIÁRIA, 

SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM 

- OAB:4.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6.687/MT, JULIANA CHILIGA - OAB:288.300/SP, THAIS 

HELENA FONSECA ARANAS - OAB:249196

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1156738 Nr: 34595-60.2016.811.0041

 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: NIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Nivaldo Francisco 

de Oliveira em face de Porto Seguros Cia de Seguros Gerais, para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do ombro 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (19/06/2016) 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1131071 Nr: 23425-91.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIVALDO DE OLIVEIRA SANTANA

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os presentes autos constatei a ausência de 

assinatura na peça de fls. 24/45, assim, intime-se a parte requerida para, 

no prazo de 05(cinco) dias, sanar o vício da ausência de assinatura.
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Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1158622 Nr: 35351-69.2016.811.0041

 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: ANTONIA PEREIRA LEITE

 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: Dr. Fagner da Silva Botof - 

OAB/MT 12.903 - OAB:, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB/MT 

8.184-A - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que o laudo da perícia médica foi juntado as fls. 110/117 e, 

tendo em vista que não foi localizado depósito na conta judicial para esse 

processo.

Intime-se a parte requerida para que deposite os honorários periciais 

fixado por esse juízo, comprovando no prazo de 48 horas.

Outrossim, analisando detidamente os presentes autos constatei a 

ausência de assinatura na peça de fls. 105/106, assim, intime-se a parte 

requerida para, no prazo de 05(cinco) dias, sanar o vício da ausência de 

assinatura.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1073058 Nr: 56698-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO ANTONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ALVES PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CALAZANS DUARTE - 

OAB:13063-E / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Celso Alves Pinho - 

OAB/MT 12.709 - OAB:

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo embargado, 

ora apelante, procedo à intimação do apelado, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1062497 Nr: 52127-81.2015.811.0041

 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: ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, MAGNA SILVA 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARD'S TOYS DISTRIBUIDORA LTDA, OTC 

COMÉRCIO DE MOTICICLETAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar os 

embargos monitórios apresentado intempestivamente aos autos pela 

requerida.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1071249 Nr: 55934-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCYLENE LAURA VELASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

 Ciente da decisão monocrática de fls. 176/177.

Outrossim, analisando detidamente os presentes autos constatei a 

ausência de assinatura na peça de fls. 186/188, assim, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05(cinco) dias, sanar o vício.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969960 Nr: 9318-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CIRENE MARIA SINGI MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder a intimação da parte 

requerida para se manifestar quanto a determinação de fls. 119.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 959226 Nr: 4479-08.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls.174/177, protocolizada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966142 Nr: 7476-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR RIBEIRO BUENO

 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:8.506-A

 Diante da não publicação da certidão do dia 08/03/2018, impulsiono os 

autos para a publicação da referida certidão:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls. 142/148 protocolada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1142407 Nr: 28465-54.2016.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENELMA CRISTINA DE SOUZA ALVES

 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 Gimenez Cano - 

OAB:8506-A

 Vistos, etc.

Ciente da decisão monocrática de fls. 157/158.

Outrossim, considerando o pagamento voluntário constante às fls. 

161/166, intime-se a parte autora para informar os dados bancários para a 

liberação do Alvará.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1132082 Nr: 23905-69.2016.811.0041

 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: DENILSON MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DANTAS HERNANDES 

- OAB:21297, MARIA LUIZA CARDOSO ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os presentes autos constatei a ausência de 

assinatura na peça de fls. 43/63, assim, intime-se a parte requerida 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1092798 Nr: 7407-92.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELANA CLEMENTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o prazo deferido já decorreu, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960660 Nr: 5111-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BONFIM LEITE 

FILHO - OAB:OAB/SP -309.115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via BACENJUD, para em 5 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 12543 Nr: 7444-52.1998.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Adjudicação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI, LEONIR GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPREAR MONTADORA DE MÁQUINAS E AR 

COMPRIMIDO LTDA, SÉRGIO SADAITI SEKI, NILSON SIGUERU NAKATANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via RENAJUD, para em 5 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1033176 Nr: 38188-34.2015.811.0041

 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: ALESSANDRO SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCÂNTARA 

BARBIEIRO - OAB:11.854 OAB-MT, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 194/195, determino a suspensão do 

processo, nos termos do art. 313, § 1º e art. 689, ambos do Código de 

Processo Civil.

Intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize a representação processual dos herdeiros/sucessores.

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.: 1004952 Nr: 25493-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL COUTO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:11.670-B/MT, MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os presentes autos constatei a ausência de 

assinatura na peça de fls. 29/54, assim, intime-se a parte requerida para, 

no prazo de 05(cinco) dias, sanar o vício.

Outrossim, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 105, retificando a 

capa dos autos.

Ainda, dê-se vistas dos autos ao digno representante do Ministério 

Público.

Após o cumprimento, 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.: 970917 Nr: 9685-03.2015.811.0041
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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: JOVENIL FIALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Jovenil Fialho de 

Souza em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do ombro direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (07/12/2014) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1093282 Nr: 7622-68.2016.811.0041

 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: JOAQUIM ANSELMO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15.085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Em cumprimento à sentença de fls. 176/179, intimo a parte requerente 

para manifestar seu interesse na execução da sentença, bem como 

apresentar a planilha de cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981987 Nr: 14962-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME, FRANCISCO KLEBER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência vindicada e determino a 

averbação do contrato de compra e venda em nome do exequente na 

matrícula nº 24.911, registrada no 7ª Serviço Notarial e Registral de 

Imóveis de Cuiabá/MT, bem como a averbação da existência da presente 

demanda, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se o necessário.Cite-se a parte executada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, entregar o produto constante no contrato executado, 

conforme dados acostados, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), por dia, primeiramente até o limite de 30 (trinta) dias, sem prejuízo 

de nova avaliação depois de decorrido o prazo.Conste no mandado que 

haverá ordem de imissão na posse cujo cumprimento se dará de imediato, 

se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi 

designado.Ocorrendo a entrega da coisa, lavra-se o termo respectivo, 

considerando-se satisfeita a obrigação, prosseguindo a execução tão 

somente para o pagamento de frutos ou o ressarcimento dos prejuízos, de 

houver.Cumprida as determinações acima e decorrido os prazos, 

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.: 1167479 Nr: 39011-71.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 ALLAN SILVA DA GRAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADASHI VEÍCULOS, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448-O, MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - OAB:9.118-B, 

RENAN ALVES BATISTA - OAB:21351/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA FONSECA CORREIA 

- OAB:16081/E, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Certidão

Certifico que as contestações apresentadas pelas Requeridas, 

encontram-se tempestivas.

Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da parte 

Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cuiabá - MT, 4 de agosto de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1075211 Nr: 57594-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAUANI TAINARA BURILLI LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:21410/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls.67/69, uma vez que a decisão 

não foi publicada para o patrono da requerida, assim faço o cadastro dos 

mesmos e encaminho a republicação:"(...)Destarte, tenho que patentes se 

mostram a negligência do requerido e o ilícito civil que este praticou, já que 

provocou o abalo à parte autora.Portanto, no caso em comento, todos os 

requisitos necessários para o cabimento da indenização estão presentes, 

ante a inexistência de qualquer débito pretérito.(...) Por esta razão, fixo a 

condenação do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).Posto 

isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Cauani Tainara Burilli Lourenço em face de Net S/A 

para:a)declarar a inexistência de cada débito de R$ 121,15 e R$ 40,92, 

objeto de discussão nos presentes autos;b)condenar o requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis 

mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54/STJ);c)Tornar definitiva a liminar concedida às 

fls. 14/15;d)Condenar o requerido pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 16% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC; Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004539 Nr: 25338-45.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA MORAES DE SIQUEIRA FIGUEIREDO, 

BENEDITO VIEIRA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ZAMPIERI, ADRIANA RIBEIRO 
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GARCIA BERNARDES, KADRI EMPREENDIMENTOS LTDA, LÂMIA KADRI, 

JOSE ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR, CAP DEVILLE ADMINISTRAÇÃO DE 

BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Cláudio Stábile Ribeiro - 

OAB/MT 3.213 - OAB:, Dr. Giorgio Aguiar da Silva - OAB/MT 14.600 - 

OAB:, Dr.ª Grasiela Elisiane Ganzer - OAB:OAB/MT 9.899, Dr.ª 

Natasha Denega Graboski - OAB:OAB/PR 72.785, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e de 

acordo com a decisão de fls. 421/422, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar as partes para, no prazo comum, de dez dias, 

manifestarem-se sobre o laudo técnico pericial juntado aos autos, bem 

como seus assistentes técnicos, se indicados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992863 Nr: 19835-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA CHAVES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B, VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls.135, uma vez que a decisão não 

foi publicada para os patronos da requerida, assim faço o cadastro dos 

mesmos e encaminho a republicação:"Vistos, etc.Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais 

proposta por Lorena Chaves de Moura em face de Goldfarb PDG 3 

Incorporações Ltda.. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, a falha na prestação dos serviços, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de 

dano, sua extensão e o nexo causal.Diante disso, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.Expeça-se o necessário.Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982089 Nr: 15002-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM URSOLINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A, 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Larissa do Prado Amaral - 

OAB/MT 21.693 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB/MT 

8.184-A - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerida para, em cinco dias, manifestar-se sobre o 

pedido de cumprimento de sentença protocolado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1171548 Nr: 40804-45.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AC COMERCIO IMPORTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA, AGAIDE CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ OLIVEIRA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANDALL KLAI CAVALCANTE 

LEITE - OAB:OAB/MT 14.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA 

JOPPERT - OAB:295106/SP, MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - 

OAB:17.930-A

 (...)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. Não há que se falar em omissão ou contradição, 

uma vez que os embargantes pretendem tão somente a rediscussão da 

matéria não sendo cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração. E 

mais, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM A TRAZER AO 

JUIZO NOVAS PROVAS PARA ANÁLISE. (...) 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. Isto posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, 

contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos de 

fls.133/138, e mantenho integralmente a sentença de fls. 131/132. 

Expeça-se o necessário. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963420 Nr: 6225-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NISLAINE DA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GUILHERME BARBOSA 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar sobre o 

pagamento voluntário protocolado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963622 Nr: 6337-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA BARBOSA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 (...)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. Não há que se falar em omissão ou contradição, 

uma vez que os embargantes pretendem tão somente a rediscussão da 

matéria não sendo cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração. (...) 
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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. Isto posto, ante a inexistência de erro 

material, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os 

embargos de fls. 114/116, e mantenho integralmente a sentença de fls. 

110/113. Expeça-se o necessário. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982061 Nr: 14993-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Caução->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ANTÔNIO CALHAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FERREIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS MARTINHO AVALLONE 

PIRES - OAB:4.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEFFERSON ALMEIDA DE SÁ - 

OAB:15.761/MT

 Assim, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente 

medida cautelar para fins e efeitos de ratificar a liminar concedida à fls. 

54. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos do art. 85, §2º do CPC.Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 988333 Nr: 17799-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA PIMENTA MOGIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE DE JESUS 

LEOPOLDINO - OAB:15.398-O/MT, MARCO AURELIO GONÇALVES DA 

SILVA TEIXEIRA - OAB:23123/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - 

OAB:18895/O, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 6 de agosto de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1040418 Nr: 41826-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY LEITE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RENAULT DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.Designo 

audiência de conciliação para o dia 17/09/2018, às 08:00 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 959906 Nr: 4780-52.2015.811.0041

 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: MAX APARECIDO DI MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAULT DO BRASIL S/A, DOELER 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 (...)DESIGNO a audiência de Instrução para o dia 20/02/2019 às 15:00 

horas, para, se pleiteado, o depoimento pessoal da parte autora, da parte 

requerida, além da oitiva de testemunhas, observando o limite de três 

testemunhas, independente de prévia apresentação de rol.Nos termos do 

art. 455 do Código de Processo Civil, 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.Defiro o pedido 

e NOMEIO a empresa PERITOS JUDICIAIS, localizada na Rua 24 de 

Outubro, nº 959, bairro Popular, Cuiabá - MT, 78.045-000, telefone (65) 

3054-1122, para realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá 

cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 466 do 

CPC).Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, 

apresentem quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for 

o caso (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Intime-se o Perito da nomeação, para 

apresentar sua proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. 

Apresentada a proposta, intimem-se as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem-se a respeito do valor e, aceita a proposta, 

realizarem o depósito dos valores correspondentes aos honorários 

periciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, 

bem como autorizo desde já o levantamento de 50% (cinquenta por cento) 

do valor dos honorários, esclarecendo que o autor é beneficiário da 

justiça gratuita e a perícia deverá ser feita sem ônus para o mesmo nesse 

momento, cuja despesa será paga pela parte vencida ao final do 

processo, observado que se for o autor o vencido, como ele é beneficiário 

da justiça gratuita, o pagamento será feito pelo Estado de Mato Grosso.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004891 Nr: 25486-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORÉCIO MENDES DE BRITO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUBOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, JOANA APARECIDA COLETI, MARIO 

JOEL MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - OAB:5205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de mandado de citação, a ser cumprido no 

endereço indicado às fls. 68, via Oficial de Justiça e carta precatória, 

observada as formalidades legais, ressaltando que o autor fornecerá os 

meios necessários para o cumprimento.

Designo audiência de conciliação para o dia 17/09/2018, às 12:00 horas, a 
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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).

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.: 1211008 Nr: 8732-68.2017.811.0041

 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: NEWMANN BEZERRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS ALVES DE SOUZA, AMILTON JOSÉ 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:OAB/MT 4.340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de mandado de citação, a ser cumprido no 

endereço indicado às fls. 64, via carta precatória, observada as 

formalidades legais, ressaltando que o autor fornecerá os meios 

necessários para o cumprimento.

No mais, mantenho integralmente a decisão de fls. 41/43.

Intimem-se as partes.

Designo audiência de conciliação para o dia 17/09/2018, às 12:30 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).

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975428 Nr: 11842-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO BEGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME, FRANCISCO KLEBER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE LIMA FERNANDES 

NETO - OAB:21.536-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR ANTONIO FRANCISCO - 

OAB: 22451/O

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual, Danos Materiais e Morais 

proposta por Paulo Roberto Beger em face de Construbello Construção, 

Incorporação e vendas Ltda..

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia20/02/2019 às14:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, 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.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961740 Nr: 5557-37.2015.811.0041

 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: ANDRÉ GIOVANE BERGHAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação indenizatória com pedido liminar 

proposta por ANDRÉ GIOVANE BERGHANN em face de BANCO FINASA 

S/A a fim de:a)Condenar requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 

(dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), incidindo, 

ainda, correção monetária, pelo INPC, a partir da data do arbitramento 

(Súmula nº 362 do STJ.b)Condeno a parte requerida ao pagamento de 

custas processuais e cada qual de seu advogado no que concerne aos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, do CPC. Transitado em julgado, manifeste-se o 

credor quanto ao interesse na execução da sentença. Nada requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e necessárias anotações. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004374 Nr: 25276-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO, 

GERALDO BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CHRISTINA BATISTA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Cobrança 

ajuizada por Ação Sumária de Cobrança de Condomínio ajuizada por 

Condomínio Parque Residencial Beira Rio em face de Ana Cristina Batista 
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Teixeira e condeno a requerida ao pagamento no valor de R$ 5.817,84 

(cinco mil oitocentos e dezessete reais e quatro centavos), acrescidas de 

correção monetária pelo INPC a partir da citação, juros de 1% ao mês a 

partir do vencimento das parcelas.Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% 

sobre o valor da condenação.Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1054705 Nr: 48627-07.2015.811.0041

 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: NBS INFORMATICA LTDA, GERSON DA COSTA 

TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NEDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Indenização de Danos Morais e 

Materiais c/c lucros cessantes ajuizada por NBS Informática Ltda contra 

CAB – Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e 

Esgoto a fim de:a)Condenar requerida ao pagamento do valor de R$ 

7.979,78 (sete mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e oito 

centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir da data do pagamento, acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir da citação.b)Em razão da sucumbência reciproca, condeno as 

partes ao pagamento de custas processuais e cada qual de seu 

advogado no que concerne aos honorários advocatícios, que fixo em 15% 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC. Transitado 

em julgado, manifeste-se o credor quanto ao interesse na execução da 

sentença. Nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

necessárias anotações. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1108616 Nr: 14169-27.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

KEIZE KATIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLAMIR ASSAD DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961351 Nr: 5393-72.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA - 

OAB:15236-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, Fernanda Alves Cardoso - OAB:9.494, GISELA 

ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Revisional de Débito C/C Tutela 

Antecipada C/C Dano Moral ajuizada por Maria Vieira Dias em face da CAB 

– Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto., a fim de:a) 

declarar canceladas as faturas de outubro a dezembro de 

2014b)Confirmar o refaturamento das contas pela requerida, para que as 

faturas de outubro a dezembro, passem a constar com a média de 

consumo dos seis meses anteriores.c)condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data 

desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do 

evento danoso (Súmula 54/STJ). d)condenar, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85 do CPC.e)Torno definitiva a decisão que concedeu a 

antecipação dos efeitos da tutela.Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste a autora o interesse na 

execução da sentença.Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977717 Nr: 12835-89.2015.811.0041

 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: JORGE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUS COMERCIAL LTDA ME (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT, MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - 

OAB:13266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga e Indenização por 

Danos Morais ajuizada por Jorge Carvalho em face de Ympactus 

Comercial Ltda-ME (Telexfree), para declarar rescindido o contrato 

celebrado entre as partes e condenar a demandada a restituir à autora o 

valor total de R$11.827,50 (onze mil, oitocentos e vinte e sete reais e 

cinquenta centavos), correspondentes à aquisição dos kit’s VOIP 

99TELEXFREE, acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do 

desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405 CC e 

219 CPC).Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. 

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.: 962330 Nr: 5840-60.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ANGELO DINIZ CESAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:OAB/MT 

16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 218 de 629



JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação de Cobrança 

proposta por NP. Locadora de veículos Ltda Epp em face de Rafael Angelo 

Diniz..Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da causa, cuja 

execução torno suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita 

concedida.Transitado em julgado e nada requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e necessárias anotações.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983367 Nr: 15553-59.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BELUSSI MIRANDA - 

OAB:7410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 6 de agosto de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1012144 Nr: 28455-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONARE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA., LUIS 

CARLOS MORRETTI TEIXIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INREF INDUSTRIA DE REFEIÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT, MARCO CEZAR ROSADA - OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes da análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

da requerida, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos a ficha cadastral da empresa registrada, cópia do último 

ato societário, indicando nome, CPF e endereço dos titulares da empresa e 

seus administradores, bem como documentos que comprovem que o 

requerente esgotou todas as tentativas de localização de bens em nome 

da parte requerida, independentemente das diligências efetuadas pelo 

juízo.

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.: 967465 Nr: 7979-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFX - NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, 

WALBER SANTOS PIO CODEÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALLA PALMA 

ANTONIO - OAB:32.698/PR, RAFAEL CORDEIRO REGO - OAB:45.335/PR, 

ROBERTA S. SERVELO DE FREITAS - OAB:49.802/PR, SIMONE BARCIK 

KURDY - OAB:39.460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Sérgio Zahr Filho - 

OAB/SP 154.688 - OAB:

 .Passo a sanear o feito.Ante a inércia da parte requerida Walber Santos 

Pio Codeço, decreto sua revelia, sem contudo aplicar-lhe os efeitos dela 

decorrentes, uma vez que houve a apresentação de contestação pela 

requerida requerido RFX – Negócios e Participações Ltda.REJEITO as 

preliminares suscitadas pelo requerido RFX – Negócios e Participações 

Ltda. haja vista que esta confunde-se com o próprio mérito da questão.No 

mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

outras preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO 

saneado o presente feito.Fixo como ponto controvertido a ilicitude na 

conduta do requerido Walber Santos Pio Codeço e sua insolvência, a 

validade da cláusula de garantia, a existência de má fé e fraude contra o 

credor, a condição de interposta “laranja” do requerido RFX – Negócios e 

Participações Ltda., a licitude da transferência do imóvel dado em garantia. 

os contornos da obrigação e responsabilidade de cada requerida, a 

existência de dano, sua comprovação, extensão e nexo causal.Outrossim, 

considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 20/02/2019 às 16:00 horas, para o depoimento 

pessoal da parte autora, dos representantes da parte requerida, além da 

oitiva de testemunhas, observando o limite de três testemunhas, 

independente de prévia apresentação de rol.Nos termos do art. 455 do 

Código de Processo Civil, 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.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986226 Nr: 16787-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOYCE DUARTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ INACIO FILHO - 

OAB:11.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Posto isto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, determinado a 

exibição do documento solicitado sob pena de adoção de medidas 

coercitivas, tais como busca e apreensão.Transitado em julgado, 

manifeste-se o credor quanto ao interesse na execução da sentença. 

Nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e necessárias 

anotações. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977170 Nr: 12695-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIGOR CAMPOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Vistos, etc.

 Intimem-se os requeridos/executados para se manifestarem quanto ao 

pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1031174 Nr: 37337-92.2015.811.0041

 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: EDER ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

Reclamação ajuizada por Eder Antônio da Costa em face de Tam Linhas 

Aéreas S/A. para:a)Condenar a requerida ao pagamento de danos morais 

no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a serem corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 

b)Condeno-a, ainda, com o pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 11% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, §2º do CPC. Transitado em julgado, manifeste-se o 

credor quanto ao interesse na execução da sentença. 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

 Cod. Proc.: 1051904 Nr: 47374-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA & PROVENZANO LTDA, ADELSON MARTINS DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIT FORM PAPELARIA E INFORMATICA 

LTDA-ME, BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 (...)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, ACOLHO os Embargos e, sendo 

inconteste o erro material, (...) Leia-se: JULGO PROCEDENTE a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Cancelamento de 

Protesto com Pedido de Indenização por Danos Morais proposta por Souza 

& Provenzano Ltda. em face de NIT Form Papelaria e Informática Ltda. – 

ME e Banco Santander S/A para: a) declarar a inexistência de débito de 

R$ 6.750,00, objeto de discussão nos presentes autos; b) condenar os 

requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ); c) Tornar definitiva a liminar concedida às fls. 71/72; d) Condenar 

os requeridos, solidariamente, pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 16% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC; Nos demais termos, mantenho a 

sentença de fls. 137/139. Expeça-se o necessário. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986310 Nr: 16821-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS BONFIM LEITE 

FILHO - OAB:309115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A

 Vistos, etc.

Considerando os efeitos modificativos atribuídos aos Embargos de 

Declaração opostos, manifestem-se as partes embargadas no prazo de 

05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1147818 Nr: 30749-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE DE FÁTIMA ROSA SURIS, CARLOS ROBERTO 

GOMES FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Vistos, etc.

 Em que pese a manifestação de fls. 143/144, observa-se que o objeto 

dos Embargos de Declaração já fora acolhido e modificado pela sentença 

de fls. 141/142.

No que concerne aos Resp 1.525.174/RS e 1.525.134/RS, o Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão do STJ, definiu que o tema 954 restringe-se às questões 

relacionadas aos serviços de telefonia fixa, o que não é o caso dos autos.

Isto posto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, 

mantendo a sentença de fls. 125/134, com as alterações da decisão de 

fls. 141/142.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999619 Nr: 23286-76.2015.811.0041

 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: ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE SOUSA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO GONÇALVES MENDES 

NETO - OAB:12142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ANGELO CARROCIA - 

OAB:21.968/O, VICTOR PINHEIRO DA SILVA - OAB:23.458/O

 (...)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.Não há que se falar em omissão ou contradição, 

uma vez que os embargantes pretendem tão somente a rediscussão da 

matéria não sendo cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração. (...) 

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.Isto posto, ante a inexistência de erro material, 

obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada NÃO CONHEÇO dos 

embargos de fls. 241/247, e mantenho integralmente a sentença de fls. 

236/240.Expeça-se o necessário.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1064571 Nr: 52993-89.2015.811.0041

 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: LEUDIANE MOREIRA MATOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Claudison Rodrigues - 

OAB/MT 9.901 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré - OAB:13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:24.214/DF, Dr. 

Fayrouz Mahala Arfox - OAB-MT 13.033 - OAB:
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 Vistos, etc.

Telefônica Brasil S/A opôs Embargos de Declaração com Efeitos 

Infringentes às fls. 70/73, alegando a ausência de fundamentação da 

existência do dano moral.

Vieram os autos conclusos.

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.

Ocorre que o embargante irresigna-se com a decisão nos termos que 

entende como correta. Não há que se falar em omissão, erro material ou 

contradição quanto o que o embargante busca é tão protelar o 

cumprimento do feito.

Opor embargos de declaração na forma como a Embargante tem feito em 

todos os feitos em que atua, alegando ausência de fundamentação 

quando fundamentado está, é mais do que incabível, mostra-se na 

verdade protelatório.

Assim a decisão lançada nos autos não está eivada de vício que ampare a 

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.

Outrossim, a interposição de embargos na forma como feita pelo requerido 

tem caráter procrastinatório e é inadmissível (JTACivSP111/338), visto que 

trata-se de questão tão simples e desnecessários maiores 

esclarecimentos.

Logo, a fim de evitar abusos dessa ordem e para atender aos reclamos da 

sociedade, o legislador prevê a aplicação de multa quando verificado o 

manejo dos declaratórios para protelar a efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, retardando o cumprimento das decisões judiciais.

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantenho a sentença de fls. 67/69 e, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998981 Nr: 23024-29.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, ÉDIO 

LOTUFO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEIRE CORREIA DE SANTANA DA 

C. MARQUES - OAB:9995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 (...) 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.Não há que se falar em omissão ou contradição, 

uma vez que os embargantes pretendem tão somente a rediscussão da 

matéria não sendo cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração. (...) 

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.Isto posto, ante a inexistência de erro material, 

obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos 

de fls. 126, e mantenho integralmente a sentença de fls. 

117/121.Expeça-se o necessário.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1020665 Nr: 32253-13.2015.811.0041

 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: PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORENÇA CAMINHOES S/A, IVECO LATIN 

AMERICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO F. PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT 15.431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL VILAS BOAS - 

OAB:74368, EDUARDO EGG BORGES RESENDE - OAB:30.324/PR, 

leonardo martins wykrota - OAB:87.995, maria tereza fonseca dias 

- OAB:74978, rafhael frattari bonito - OAB:75.125

 CNH Industrial do Brasil Ltda. opôs Embargos de Declaração alegando a 

existência de omissão na decisão saneadora.

Os autos vieram conclusos.

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, ACOLHO os Embargos e, sendo inconteste o erro 

material, onde se lê:

No que tange à denunciação à lide da fabricante Iveco Latina América 

Ltda, mais uma vez sem razão a requerida, uma vez que este instituto 

encontra óbice na Lei consumerista.

Leia-se:

No que tange à denunciação à lide da fabricante Iveco Latina América 

Ltda., mais uma vez sem razão a requerida/denunciante, uma vez que 

este instituto encontra óbice na Lei consumerista.

Isto posto, julgo extinto o feito em relação à CNH Industrial do Brasil Ltda/ 

Iveco Latina América Ltda, devendo-se prosseguir em face das demais, 

sem julgamento do mérito, dada a impossibilidade jurídica do pedido.

 Ante a apresentação de contestação pela denunciada, fixo honorários 

advocatícios em seu favor no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem 

custeados pelo denunciante Florença Caminhões.

 Nos demais termos, mantenho a decisão de fls. 269/271.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1162613 Nr: 36997-17.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANK DOS ANJOS

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Frank dos Anjos em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e 

setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em estruturas craniofacial, corrigido monetariamente 

data do sinistro (05/10/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação;b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo 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 
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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.: 1173734 Nr: 41646-25.2016.811.0041

 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: IGOR VALENTIM MOLINA

 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/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Igor Valentim Molina 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, 

para o caso de invalidez permanente parcial do ombro esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (10/04/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021468-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA BOONE WAGNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MENEZES BERTOTTI OAB - MT22592/O (ADVOGADO)

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - MT12163/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) URGENTE - PLANTÃO - ZONA _04_ MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR ORDEM DO(A) MM. JUIZ(A) DE 

DIREITO OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON NÚMERO DO 

PROCESSO: 1021468-67.2018.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 

38.160,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241), 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não Parte Autora: Nome: VANDA BOONE WAGNER 

Endereço: RUA DOZE, 154, Quadra 15, OSMAR CABRAL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78093-610 Parte Ré: Nome: AGUAS CUIABA S.A Endereço: 

AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 3196, - LADO PAR, 

CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-667 Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s): Nome: AGUAS CUIABA S.A Endereço: AVENIDA GONÇALO 

ANTUNES DE BARROS, 3196, - LADO PAR, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-667 FINALIDADE: 1 - CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima 

qualificada, de conformidade com a decisão abaixo transcrita, e petição 

inicial, cuja cópia segue anexa como parte integrante deste mandado, que 

se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico 

para comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista 

no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. 2 - INTIMAÇÃO DA PARTE requerida para comparecer na 

audiência designada: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 11ª VARA 

CÍVEL CUIABÁ Data: 10/09/2018 Hora: 12:30 , ficando ciente 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. 3 – INTIMAR A PARTE REQUERIDA 

PARA CUMPRIR A LIMINAR DEFERIDA, EM ANEXO E/OU DISPONIBILIZADA 

NO SISTEMA PJe - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. LIMINAR 

DEFERIDA: (..) "Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de 

urgência, MEDIANTE depósito judicial dos débitos em atraso no valor de R$ 

206,32 (duzentos e seis reais e trinta e dois centavos) e determino que a 

parte requerida, com relação às faturas dos meses/referência de 

novembro/2017 e janeiro/2018, RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, o fornecimento dos serviços ao imóvel da autora, sob pena 

de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, 

conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.." DECISÃO: EM 

ANEXO OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

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 5MB cada. CUIABÁ, 6 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente DANILO GUSMAO PINHEIRO DUARTE Gestor de 

Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1018512-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GARGIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1018512-15.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Medida Cautelar de 

Exibição Judicial ajuizada por Antônio Carlos Gargioni em desfavor de 

Ympactus Comercial Ltda. (TELEXFREE) com pedido de liminar para que 

sejam apresentados os extratos das contas que o autor possuía junto a 

parte requerida. Alega que firmou junto a requerida contrato de adesão 

para serviço de publicidade e comunicação na condição de “ADCentral 

Family”, investindo valores aleatórios, todavia, houve o bloqueio do acesso 

ao site e aos contratos, mediante Ação Civil Pública que tramitou na 2ª 

Vara Cível de Rio Branco/AC. Aduz que para a obtenção da devolução 

dos valores pagos, necessita da exibição de suas contas para a 

apuração do montante devido. Deu a causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais). Fundamento: Considerando a argumentação e os documentos 

apresentados, bem como a notificação do requerido, tendo este 

permanecido inerte, e por serem os documentos de interesse da parte 

autora, DEFIRO a medida liminar e determino que o requerido exiba nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os todos os documentos solicitados 

pela autora referentes aos extratos das contas que o autor possuía. 

Intime-se e cite-se a parte requerida, nos termos do art. 397 e seguintes, 

do Código de Processo Civil, para, no prazo de 05 (cinco) dias, exibir os 

documentos ou apresentar impugnação. Outrossim, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos as cópias de 

seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que 

comprove sua renda mensal, bem como a Declaração de Imposto de 

Renda do último ano, 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. 

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 
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Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022961-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO DE CAMPOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1022961-16.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Liquidação 

pelo Procedimento Comum ajuizada por Edevaldo de Campos Ferreira em 

desfavor de Ympactus Comercial S/A e Carlos Nataniel Wanzeler, com 

pedido de tutela de urgência para que seja determinada a exibição da 

documentação referente às contas adquiridas pela parte autora. Aduz a 

parte autora, em síntese, adquiriu uma conta na TELEXFREE, investindo o 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), todavia, após o ajuizamento e 

julgamento de Ação Civil Pública, a empresa requerida foi bloqueada e os 

saques dos valores não foram realizados. 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 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. Considerando a argumentação e os documentos apresentados, 

bem como a notificação do requerido, tendo este permanecido inerte, e por 

serem os documentos de interesse da parte autora, DEFIRO a o pedido de 

tutela provisória e determino que o requerido exiba nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, os todos os documentos solicitados pela autora 

referentes aos extratos das contas que o autor possuía. Intime-se a parte 

requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contestação, conforme art. 511, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento que comprove sua renda mensal, bem como a Declaração de 

Imposto de Renda do último ano, 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. Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1022822-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DE FIGUEIREDO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022822-30.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JULIETA DE 

FIGUEIREDO ARRUDA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc... Nos 

termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, 

Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a requerente 

os benefícios da justiça gratuita. Verifica-se dos autos que a ação foi 

nominada de Pedido de Produção Antecipada de Provas C/C Pedido de 

Liminar nos termos do artigo 381/ss do CPC, contudo, objetiva a 

requerente a exibição de documentos, razão pela qual, determino a 

emenda à inicial em 15 dias, informando a autora a ação que pretende 

ajuizar posteriormente e/ou se trata de pleito meramente satisfativo de 

exibição de documento comum, sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a 

autora, via correio com aviso de recebimento, para cumprir a determinação 

em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de julho de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1022817-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DE FIGUEIREDO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022817-08.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JULIETA DE 

FIGUEIREDO ARRUDA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc... Nos termos 

do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, 

Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a requerente os 

benefícios da justiça gratuita. Verifica-se dos autos que a ação foi 

nominada de Pedido de Produção Antecipada de Provas C/C Pedido de 

Liminar nos termos do artigo 381/ss do CPC, contudo, objetiva a 

requerente a exibição de documentos, razão pela qual, determino a 

emenda à inicial em 15 dias, informando a autora a ação que pretende 

ajuizar posteriormente e/ou se trata de ação meramente satisfativa com 

exibição de documento comum da parte, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se a autora, via correio com aviso de recebimento, para cumprir a 

determinação em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 

31 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018661-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018661-74.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: LUCILENE CARNEIRO Vistos. Verifico no site do TJMT que as 

custas foram devidamente recolhidas. Da análise dos autos, verifica-se 

que a parte devedora não foi constituída em mora, haja vista que a 

notificação extrajudicial não foi recebida no endereço constante no 

contrato, tendo sido devolvida com a informação “AUSÊNTE”. Não 

obstante a apresentação do edital de protesto, mister se faz acompanhar 

o entendimento dos Tribunais pátrios, sendo imprescindível a 

comprovação do encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, mesmo que por 

terceiro. Senão, vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM 

NECESSIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 

SÚMULA 83/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no 

sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de 

alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento 

de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu 

efetivo recebimento. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra 

no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp 501.962/RS, 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 10/03/2015, DJe 16/03/2015). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO 

DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 

1. Assentado no acórdão estadual que a comunicação foi encaminhada ao 

endereço, mas não houve recebimento, pois estava ausente o devedor. 

Súm. 7/STJ. 2. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de 

que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação 

fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de 

notificação ao endereço constante do contrato, bem. 3. Conclusão do 

acórdão recorrido como de seu efetivo recebimento que se encontra no 

mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 

416.645/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA - MORA NÃO 

CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.“ Ausente comprovação de 

recebimento da notificação extrajudicial no endereço declinado no 

contrato, pelo devedor ou por terceiros, resta prejudicada a configuração 

da mora” (TJMT – 2ª Câm. Cível – Ag 70612/2015 – Rel. DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015).” (TJMT, 

Ap 55490/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 

08/08/2017). “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - COISA JULGADA MATERIAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - 

COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA 

REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR- VALIDADE - 

PRESCINDIBILIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE 

- MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE 

AUTORA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS - 

DECOTE DA MULTA ARBITRADA NO PRIMEIRO GRAU. - Nas hipóteses de 

sentenças terminativas, a autoridade da coisa julgada prevalece apenas 

no seu aspecto formal, na direção de inviabilizar a discussão do mesmo 

tema naquela lide, pelo que os seus efeitos não atingem outros processos. 

- Havendo prova de que a constituição da parte Devedora em mora se deu 

por meio de notificação extrajudicial, enviada e recebida no endereço por 

ela informado, no momento da celebração do Contrato, considera-se 

regular a comprovação de sua constituição em mora, sendo 

desnecessária que a entrega seja feita pessoalmente ao Recorrido. - Não 

sendo cumprida a medida liminar de busca e apreensão do bem, por 

ausência de localização, e não tendo a parte Credora indicado novo 

endereço para a diligência ou requerido a conversão do feito em Depósito 

ou Execução, correta a extinção do processo, por ausência de condição 

de procedibilidade. - A extinção da ação de busca e apreensão, sem 

análise de mérito, por desídia da Autora, implica na sua condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor do Advogado da Ré. - 

Não caracterizado o intuito protelatório dos Embargos de Declaração, a 

multa arbitrada no Juízo de origem, com fundamento no art. 1.026, §2º, do 

CPC/2015, deve ser afastada.” (TJMG, Relator(a): Des. (a) Roberto 

Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/10/2017, Data da publicação da 

súmula: 10/10/2017). Desta feita, faculto a parte requerente o prazo de 15 

dias para emendar a petição inicial, trazendo aos autos a comprovação da 

constituição em mora da parte devedora, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 06 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018936-23.2018.8.11.0041

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:

ALLAN PINHEIRO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018936-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALLAN 

PINHEIRO DIAS Vistos... Constato no site do TJMT que as custas foram 

devidamente recolhidas. Procedo neste ato à anotação da advogada 

MARIA LUCILIA GOMES no polo ativo da ação. Compulsando os autos, 

constato a ausência do contrato de consórcio mencionado na inicial. 

Ademais, verifico que a tentativa de notificação extrajudicial contida no ID 

13925848 restou prejudicada, uma vez que a entrega não pode ser 

efetivada devido ao motivo “AUSENTE”. Nesse sentido: APELAÇÃO - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO MAS DEVOLVIDO 

PELO MOTIVO "AUSENTE" - NÃO PROVIDENCIADA NOTIFICAÇÃO POR 

OUTROS MEIOS - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor 

no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo "ausente" 

não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por 

outros meios. A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). (Ap 

45724/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 

26/05/2017) (TJ-MT - APL: 00209488620148110002 45724/2017, Relator: 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 

24/05/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

26/05/2017) Por fim, verifico que a planilha de débitos contida no ID 

13925848 não contempla todas as parcelas vencidas e vincendas, 

tornando impossível a comprovação do valor da divida e da causa. Desta 

feita, intimo o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando 

aos autos cópia do contrato, documento que comprove a devida 

constituição em mora da parte adversa e nova planilha de débitos, a qual 

contenha todas as parcelas vencidas e vincendas e demonstre 

nitidamente a evolução da divida. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de julho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020328-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)
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GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CAROLINA VILELA LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020328-95.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: SANDRA CAROLINA VILELA LIMA Vistos. Constato no site do TJMT 

que as custas forma devidamente recolhidas. Intimo a parte autora para, 

em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento 

nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado. 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. Conforme o disposto 

no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz 

deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou 

para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao 

réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se a requerida, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em título 

executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficará a devedora dispensada do 

pagamento de custas processuais. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020692-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER MODAS COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME (RÉU)

CARLOS CESAR BRANDAO (RÉU)

ALDEIR ALVES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020692-67.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: CENTER MODAS COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME, ALDEIR 

ALVES DOS SANTOS, CARLOS CESAR BRANDAO Vistos. Compulsando 

os autos, constato a ausência de comprovação do recolhimento das 

custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento 

no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 16 

de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016629-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULISGREGORY MARTINS FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016629-96.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: JULISGREGORY MARTINS FERREIRA DA SILVA 

Vistos. Verifico no site do TJMT que as custas foram regularmente 

recolhidas. 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. Em primeiro lugar indefiro o pleito 

contido às fls. 66, haja vista que, apesar do artigo 247 do CPC/2015 não 

repetir claramente a regra da vedação da citação por correio nos 

processos de execução, ao ver deste Juízo Especializado a referida 

medida ainda é aplicável. Nesse sentido, vejamos a doutrina mais 

abalizada sobre o assunto: “(...) como diz o artigo 249 do Código de 

Processo Civil, a citação deve fazer-se por oficial de justiça nos casos 

previstos no Código. A seu turno, os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a 

participação do oficial de justiça na citação realizada no processo de 

execução. Por isso, em que pese a não repetição do atual código da regra 

expressa do art. 222, d, do Código de 1973, continua a viger a exigência 

de que nos processos de execução a citação se dê por oficial de justiça, 

eventualmente substituída pela citação ficta, nos casos autorizados por 

lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos 

direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3. São Paulo: 

Editora Revista do . p.88)”. Cite-se o executado, expedindo-se o mandado 

de citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de 

não o fazendo 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-o, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. 

Conste no mandado a possibilidade do executado reconhecer a dívida e, 

mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e 

honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/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, 
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do CPC. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020653-70.2018.8.11.0041

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)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA SILVA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020653-70.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: TAMARA SILVA ARAUJO Vistos. 

Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017905-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017905-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FRANCISCO DE 

ASSIS CABRAL REQUERIDO: BANCO BMG, BANCO PAN S.A., BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc... 

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, 

Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao requerente 

os benefícios da justiça gratuita. Pleiteia o autor pela concessão da tutela 

de urgência para que as instituições financeiras requeridas procedam aos 

descontos dos empréstimos consignados no patamar máximo de 30% de 

sua remuneração líquida. Ocorre que a folha de pagamento apresentada 

de Id: 13811362 (mais recente) encontra-se ilegível, razão pela qual, 

INTIMO o autor para, no prazo de 15 dias acostar aos autos o referido 

documento de forma inteligível, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 

18 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020742-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVISON ANDRE SILVA FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020742-93.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: DEIVISON ANDRE SILVA FIGUEIREDO Vistos... Verifico no 

site do TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. Compulsando 

os autos, constato que a notificação extrajudicial contida no ID 14126176 

restou prejudicada, já que a entrega não pode ser efetivada devido ao 

motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, isto porque a Aymore deixou de 

colocar o bairro “RIBEIRÃO DO LIPA” na correspondência enviada, bem 

como, no protesto indicou outro endereço, portanto sabedor da alteração 

desse - Av. Jose Rodrigues do Prado 29 Santa Rosa. No ID 14126179 há 

tentativa de notificação por meio de instrumento de protesto, contudo este 

só é admitido depois de frustradas as tentativas de notificação pessoal do 

devedor. Nesse sentido: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E 

APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO - PROTESTO EFETIVADO VIA EDITAL - 

IRREGULARIDADE - ENDEREÇO CONHECIDO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - MORA - NÃO COMPROVAÇÃO 

- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR 

DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO. O que importa para a constituição 

em mora é a entrega da carta pelo Cartório de Títulos e Documentos e o 

recebimento do aviso no endereço do devedor, não se exigindo sua 

assinatura no referido AR. Contudo, se foi lançado protesto do título, por 

edital, sendo conhecido o endereço do devedor, não resta comprovada a 

efetiva constituição em mora do devedor, o que revela a ausência de 

preenchimento dos pressupostos de constituição válida do processo, 

sendo, desse modo, imperativa a extinção do processo. Voto Vencido: 

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO 

EM MORA DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. 

REQUISITOS PRESENTES. PRELIMINAR REJEITADA. 1 - Não é obrigatória a 

notificação pessoal do devedor para constituí-lo em mora. Basta sua 

entrega no endereço declarado em contrato para se estabelecer a mora. 2 

- A notificação, por edital, do protesto do título, para o fim de constituição 

em mora do devedor, é válida, desde que frustrada a tentativa de 

notificação pessoal do devedor.” (Número do processo: AI 

10045130041945001 MG. Relator (a): Otávio Portes. Data do Julgamento: 

24/04/2014. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis/ 16ª CÂMARA CÍVEL. Data da 

Publicação: 09/05/2014). Desta feita, intimo o autor para, no prazo de 15 

dias, acostar aos autos, documento que comprove a devida constituição 

em mora da parte adversa, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 17 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016186-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON NEVES DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016186-48.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDSON NEVES 

DA ROCHA Vistos... Verifico no site do TJMT que as custas foram 

devidamente recolhidas. Compulsando os autos, verifico que a notificação 

extrajudicial contida no ID 13604740 restou prejudicada, já que foi enviada 

para endereço diverso do contrato e que a entrega não foi efetivada 

devido ao motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO” contrato n.17, notificação 

n.3196. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E 

APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO 
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ENDEREÇO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE REGULAR COMPROVAÇÃO DA 

MORA - Nas ações de busca e apreensão, para a comprovação da mora, 

é valida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço fornecido 

pelo devedor quando da celebração do contrato, sendo desnecessário o 

recebimento pessoal. - Entretanto, se tal notificação tiver sido enviada 

para endereço diferente daquele fornecido no contrato, resta afastada a 

comprovação da mora, devendo a parte ser intimada para 

regularização,sob pena de extinção da ação. (TJ-MG - AGT: 

10245130198105002 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 

20/05/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

26/05/2014) Ademais, verifico que o documento utilizado como planilha de 

débitos (ID 13604720) não serve para este fim, uma vez que não 

contempla todas as parcelas vencidas e vincendas. Desta feita, intimo o 

autor para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando aos autos 

documento que comprove a devida constituição em mora da parte adversa 

e planilha de débitos atualizada, a qual contenha TODAS AS PARCELAS 

VENCIDAS E VINCENDAS, demonstrando claramente a evolução da divida, 

tudo sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de julho de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018522-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA PIERINI JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018522-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: MARIA APARECIDA PIERINI JESUS Vistos... Compulsando 

os autos, verifico que a planilha de débitos contida no ID 13884747 elenca 

uma dívida pendente de R$14.850,74 para purga da mora, no entanto, a 

inicial, firma uma dívida de R$46.426,56, desta feita o montante para 

quitação do contrato é aquele disposto na planilha. Outrossim, tenho que a 

notificação não foi entregue em face de a informação "objeto aguardando 

retirada no endereço indicado", ou seja, não houve tentativa de notificação 

no endereço residencial, portanto, não se tem como esgotados os meios 

para regular constituição em mora, tornando prejudicado o protesto via 

edital. Assim, intimo para comprovar a constituição em mora do devedor 

em 15 dias sob pena de extinção. CUIABÁ, 6 de agosto de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021397-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042/O (ADVOGADO)

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PASSOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021397-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: ANA PAULA PASSOS DOS SANTOS 

Vistos... Verifico no site do TJMT que as custas foram devidamente 

recolhidas. Procedo neste ato a anotação dos advogados ALESSANDRO 

TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA e PEDRO SYLVIO SANO LITVAY no polo 

ativo desta ação. Compulsando os autos, verifico que a planilha de débitos 

contida no ID 14199679 não serve para o fim a que se destina, qual seja, 

comprovar a evolução da dívida que seria de R$59.290,80, sem constar a 

valor da prestação mensal, portanto, não se tem o quanto foi pago e 

quanto a pagar, com amortização de juros em face do vencimento 

antecipado, exigindo melhores esclarecimentos, para informação da parte 

do total que deve servir como purga da dívida (parcelas vencidas e 

vincendas), que deve ser também sua pretensão patrimonial. Desta feita, 

intimo a autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, esclarecendo 

e/ou acostando nova planilha de débitos, detalhada, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 06 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019210-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEIA CRISTINA BOAVENTURA DIAS (EXECUTADO)

SAMUEL LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019210-84.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: SAMUEL LOPES, MARINEIA CRISTINA 

BOAVENTURA DIAS Vistos... Constato no site do TJMT que as custas 

foram devidamente recolhidas. 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/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, 20 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020217-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEALOEDERSON CARNEIRO NEVES (EXECUTADO)
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G C NEVES & NEVES LTDA - ME (EXECUTADO)

GILCIMEIRE CARNEIRO NEVES (EXECUTADO)

JOSE PEIXOTO ALENCAR (EXECUTADO)

CLARICE TARDIM BRANDENBURGER MESQUITA BORBA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020217-14.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: G C NEVES & NEVES LTDA - ME, GILCIMEIRE CARNEIRO 

NEVES, JOSE PEIXOTO ALENCAR, CLARICE TARDIM BRANDENBURGER 

MESQUITA BORBA, GEALOEDERSON CARNEIRO NEVES Vistos... INTIMO 

o autor para em 15 dias, juntar cópia do contrato de forma correta, pois o 

fez o forma minimizada. CUMPRIDO PROCEDA-SE COMO ABAIXO SEGUE: 

Verifico no site do TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. 

Procedo neste ato a anotação do advogado GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI no polo ativo da ação. 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 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. Por ora indefiro o pleito de penhora online de 

valor por meio do sistema BACENJUD. Quanto ao pleito de expedição de 

certidão comprobatória do ajuizamento da execução, com a finalidade de 

registro nos cartórios de bens, faço constar que o exequente deve 

diligenciar junto à secretaria do juízo. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, 

do CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019454-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUYANNE RAMOS PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019454-13.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: SUYANNE RAMOS PEDROSO Vistos... Constato no site 

do TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. Procedo neste ato 

a anotação do advogado RODRIGO GÓES NICOLADELLI no polo ativo da 

ação. 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. Cite-se a executada, expedindo-se o 

mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob 

pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando-a, na forma prevista no artigo 829 

do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade de a executada 

reconhecer 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. Citada e não quitado o débito proceda-se a penhora dos 

bens móveis e imóvel declinado na inicial, expedindo o necessário visto 

que localizado em Poconé. 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. Quanto ao pleito de expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, com a finalidade de registro nos cartórios de 

bens, faço constar que o exequente deve diligenciar junto à secretaria do 

juízo. Indefiro o pedido de penhora online tendo em vista que o título tem 

garantia real. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cite-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018572-51.2018.8.11.0041

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:

J V C DE SIQUEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018572-51.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: J V C DE SIQUEIRA & CIA LTDA - ME Vistos... Constato 

no site do TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. Cite-se a 

executada, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o 

débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial 

de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-a, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no mandado a 

possibilidade de a executada reconhecer 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. Observando-se o 

comprovante de diligência contido no ID 14234165. 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. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018223-48.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J V C DE SIQUEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018223-48.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: J V C DE SIQUEIRA & CIA LTDA - ME Vistos... Constato 

no site do TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. Cite-se a 

executada, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o 

débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial 

de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-a, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no mandado a 

possibilidade de a executada reconhecer 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. Observando-se o 

comprovante de diligência contido no ID 14234320. 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. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020431-05.2018.8.11.0041

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:

ROSENWAL 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: 1020431-05.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS 

Vistos... Constato no site do TJMT que as custas foram devidamente 

recolhidas. 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 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. Por ora 

indefiro o pedido de expedição de ofício ao Banco Central com o intuito de 

bloquear/penhorar valores existentes na(s) conta(s)-corrente(s) e/ou 

aplicações financeiras do executado Quanto ao pleito de expedição de 

certidão de distribuição do feito, com a finalidade de registro nos cartórios 

de bens, faço constar que o exequente deve diligenciar junto à secretaria 

do juízo. 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: 1020790-52.2018.8.11.0041

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:

INTERCONTINENTAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020790-52.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: INTERCONTINENTAL AGENCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Vistos... Constato no site do TJMT que as 

custas foram devidamente recolhidas. 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. Cite-se a executada, 

expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 

(três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, 

munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de 

tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-a, na forma 

prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade de 

a executada reconhecer 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. Por ora indefiro o pedido de expedição de ofício ao Banco Central 

com o intuito de bloquear/penhorar valores existentes na(s) conta(s)

-corrente(s) e/ou aplicações financeiras da executada. Quanto ao pleito 

de expedição de certidão de distribuição do feito, com a finalidade de 

registro nos cartórios de bens, faço constar que o exequente deve 

diligenciar junto à secretaria do juízo. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, 

do CPC. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021379-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLER STELATO ELIAS (EXECUTADO)

ROSA MARIA ELIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021379-44.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO EXECUTADO: ROSA MARIA ELIAS, ROSICLER STELATO 

ELIAS Vistos... Constato no site do TJMT que as custas foram 

devidamente recolhidas. Procedo neste ato a anotação dos advogados 

ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA e PEDRO SYLVIO SANO 

LITVAY no polo ativo desta ação. 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. Quanto ao pleito de expedição de certidão 

identificando as partes e valor da causa, para fins de averbação perante 

Cartório de Registro de Imóveis e DETRAN, faço constar que a exequente 

deve diligenciar junto à secretaria do juízo. Por ora indefiro o pedido de 

expedição de ofício via RENAJUD, com o intuito de localizar veículos de 

propriedade das executadas. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021646-16.2018.8.11.0041

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)

JADSON BATISTA DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021646-16.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - 

SICOOB CREDISUL EXECUTADO: J BATISTA DE MORAIS EIRELI - ME, 

JADSON BATISTA DE MORAIS Vistos... Constato no site do TJMT que as 

custas foram devidamente recolhidas. 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 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. Quanto ao pleito de expedição de certidão 

de distribuição do feito, com a finalidade de registro nos cartórios de bens, 

faço constar que o exequente deve diligenciar junto à secretaria do juízo. 

Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Citem-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 24 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021806-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRALHAS E TRAJES BOUTIQUE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021806-41.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: TRALHAS E TRAJES BOUTIQUE LTDA - ME 

Vistos. Constato no site do TJMT que as custas foram recolhidas. Da 

análise dos autos, constata-se que a Carta Precatória não se encontra 

devidamente instruída, razão pela qual, intimo a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias instruir corretamente a missiva, salientando que a mesma 

deverá vir acompanhada do despacho judicial, do instrumento do mandato 

conferido ao advogado, bem como da cópia integral do instrumento 

contratual que ensejou a interposição da ação, com fulcro no artigo 260, 

incisos I, II, III e IV do CPC. No mesmo prazo, deverá o requerente 

promover ao depósito de diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais 

de Justiça nas comarcas deste Estado. Senão vejamos: Art. 4º A guia 

para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 
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uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Em caso de inércia do exequente por 

mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC. 

CUMPRIDO, proceda-se valendo a cópia da deprecada de mandado. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021736-24.2018.8.11.0041

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:

MARTA LOPES DE SOUZA ALENCAR (RÉU)

ANTONIO BATISTA DE ALENCAR (RÉU)

A B DE ALENCAR & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021736-24.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: A B DE ALENCAR & CIA LTDA - EPP, MARTA LOPES DE SOUZA 

ALENCAR, ANTONIO BATISTA DE ALENCAR Vistos. Compulsando os 

autos, constato a ausência de comprovação do recolhimento das custas 

iniciais. Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no 

prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 24 

de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021493-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L.M. COMERCIO DE CIMENTO LTDA (REQUERIDO)

INAE MILANEZ LOPES (REQUERIDO)

AMANDA MILANEZ LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021493-80.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: L.M. COMERCIO DE CIMENTO LTDA, AMANDA MILANEZ 

LOPES, INAE MILANEZ LOPES Vistos. INTIMO O AUTOR para no prazo de 

15 dias, comprovar o recolhimento das custas processuais concernente a 

carta precatória. No mesmos prazo, deverá juntar instrumento do mandato 

conferido ao advogado, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e IV do 

CPC e, promover ao depósito de diligência, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado. Senão vejamos: Art. 

4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Em caso de inércia do exequente por 

mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC. 

CUMPRIDO, proceda-se valendo a cópia da deprecada de mandado. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034775-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DINIZ HIGINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Dados do Processo: 

Processo: 1034775-25.2017.8.11.0041; Parte Autora: Nome: REINALDO 

DINIZ HIGINO Parte Ré: Nome: EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA CERTIDÃO Certifico e dou fé que ante a decisão retro, 

bem como, diatne da manifestação da parte autora aos 30.07.2018, 

procedi ao envio de e-mail ao Departamento de Controle e Arrecadação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para devido 

parcelamento das custas/taxas judiciárias, conforme comprovante em 

anexo. Ato contínuo, procedo intimação da parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, providenciar o pagamento do parcelamento, devendo o 

Autor, imprimir as guias necessárias a serem emitidas pelo sítio eletrônico 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br" e comprovar seu respectivo pagamento. 

Para tanto, faz-se necessário que o causídico clique em 

Distribuição/Mediação, insira o numero único do processo, selecione o tipo 

de ação, bem como preencha os demais campos requeridos e, ao final, 

gere a guia de pagamento. Sendo assim, nos termos do provimento nº 

56/2007 - CGJ, procedo à intimação da parte embargante para proceder 

conforme acima exposto. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário SEDE 

DO 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: SECRETARIA (65)3648-6315 / GABINETE 

(65)3648-6314 / 6313 / 6312

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023091-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURY PINTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023091-69.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: AMAURY PINTO Vistos. Compulsando os autos, constato a ausência 

de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o 

requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o 

caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – 

Descumprimento de decisão que determinara o recolhimento das custas 

ante o indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do 

processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 00016210320138260414 SP 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 1 de agosto de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022895-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDINO GONCALVES BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022895-02.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A RÉU: BERNARDINO GONCALVES BARROS Vistos. 

Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 1 de agosto de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023343-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

OLGA BUENO DE FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023343-72.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE 

CONSTRUCAO LTDA - ME, OLGA BUENO DE FARIAS Vistos. Da análise 

dos autos, constata-se que a Carta Precatória não se encontra 

devidamente instruída, razão pela qual, intimo a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias instruir corretamente a missiva, salientando que a mesma 

deverá vir acompanhada do instrumento do mandato conferido ao 

advogado, bem como da cópia integral do instrumento contratual que 

ensejou a interposição da ação, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e 

IV do CPC. No mesmo prazo, deverá o requerente promover ao depósito 

de diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Em caso de inércia do exequente por mais de 30 dias, 

devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC. CUMPRIDO, 

proceda-se valendo a cópia da deprecada de mandado. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 2 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019612-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON MARTINS DE ALENCAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019612-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: GERSON MARTINS DE ALENCAR Vistos. Ante a finalidade da 

Carta Precatória de Id 13999309, intime-se, valendo a cópia da deprecada 

de mandado, observando que se trata de ato de ofício, portanto, sem 

custas e diligências. Após, devolva-se ao juízo de origem. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 3 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008136-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO EVANGELISTA DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008136-67.2017.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: HUMBERTO 

EVANGELISTA DO CARMO Vistos. As partes apresentaram minuta de 

acordo na petição de ID 13861015 pleiteando pela suspensão do feito até 

o cumprimento integral da avença. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

de vontades firmado nesta Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A em face de 

HUMBERTO EVANGELISTA DO CARMO, e determino a suspensão do feito 

até o adimplemento da avença, que ocorrerá aos 16 de novembro de 

2018. Transcorrido o prazo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

dias, manifestar-se acerca do adimplemento da avença, salientando que 

seu silêncio redundará em anuência tácita. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de 

agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020064-15.2017.8.11.0041

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:

ASTROGILDO DA SILVA MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020064-15.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: ASTROGILDO DA SILVA MIRANDA Vistos. 

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO S.A em face de ASTROGILDO DA SILVA MIRANDA. Em 

pesquisa ao Sistema PJE, constata-se que tramitou perante o juízo da 2ª 

Vara Especializada em Direito Bancário ação de busca e apreensão n° 

1020808-44.2016.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo contrato que 

ampara esta ação, a qual foi ajuizada no dia 22 de janeiro de 2016 e 

extinta aos 30 de junho de 2017 sem resolução do mérito com fulcro no 

Art. 485, I ante a ausência de emenda à inicial. Desta feita, verifica-se que 

a competência para processar e julgar a presente ação é do juízo da 2ª 
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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 2ª 

Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de 

agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 883243 Nr: 18707-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:1892-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O, PATRICIA BAGATELLI OKDE - 

OAB:24.763-O, RODOLFO BAGATELLI GONÇALVES - OAB:21452/MT

 Encaminho estes autos para Central de Distribuição Cível, para anotação 

conforme determinação judicial de fls. 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 984888 Nr: 16279-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRTES PEREGRINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696, LUIZ FLAVIO VALLE BASTOS - 

OAB:52529, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar 

contestação de fls. 106/136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 855218 Nr: 57691-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:OAB/MT 15.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Intimação da parte autora para , no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se quanto o pagamento efetuado pela parte requerida de fls. 

319/320, dando o regular prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1273881 Nr: 28963-19.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETEVALDO TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINHO SANTOSDA 

SILVA FILHO - OAB:15.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, MARCIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - OAB:11911/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de embargos à execução apresentados por 

Valterfram Teixeira da Silva em face de Agência de Fomento - MT 

Fomento, ambos qualificados nos autos.

Vê-se dos autos que os fatos narrados comprovam a hipossuficiência do 

Embargante, assim, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando-se que estes poderão ser revogados a qualquer tempo, se 

comprovados a inexistência ou desaparecimento dos requisitos 

essenciais a sua concessão, conforme disposto no artigo 99 do Código de 

Processo Civil.

Posto isso, intime-se o embargante, por meio de seu patrono, via DJE, para 

apresentar a memória do cálculo indicando o valor que entende correto, 

nos termos do § 3º do art. 917 do Código de Processo Civil (§ 5º do art. 

739-A do CPC/73), no que tange a arguição de excesso de execução, sob 

pena de rejeição liminar dos embargos, observando o impedimento do juiz 

conhecer de ofício alegação de cláusula abusiva sem a devida 

fundamentação, emendando a inicial, se for o caso.

Decorrido o prazo recursal, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835538 Nr: 40670-23.2013.811.0041

 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): VALTERFRAM TEIXEIRA DE OLIVEIRA, 

VALTERFRAM TEIXEIRA DE OLIVEIRA, ETEVALDO TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, MARCIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - OAB:11911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Martinho Santos da 

Silva Filho - OAB:15.258/OAB/MT

 (...) Portanto, considerando-se que foi comprovado pelo executado à 

origem alimentar do saldo bloqueado em sua conta salário, sobejou 

evidente ser impenhorável o montante objeto de constrição judicial 

concernente a conta-salário, assim, consoante art. 833, IV e X do 

CPC/2015, PROCEDO incontinenti a desconstituição da penhora (extrato 

anexo). Posto isso, INTIMO o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados (fls. 82/94, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender 

de direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 424260 Nr: 8342-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO MONTANHA LTDA, JULIANO 

CÉSAR ALMEIDA MONTANHA, ARNALDO PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco Bradesco 

S/A em face de Auto Posto Montanha Ltda, Juliano César Almeida 

Montanha e Arnaldo Pedroso, todos qualificados nos autos.

Os executados Auto Posto Montanha e Juliano César foram citados às fls. 

35.

Foram realizadas as pesquisas pertinentes ao processo executivo às fls. 

49/58, ocasião em que realizou-se o arresto de R$1.724,50 em nome do 

executado ARNALDO PEDROSO.

Em razão do bloqueio, determinou-se a citação do referido executado via 

Carta Precatória (São Paulo – SP), contudo, ante a inércia da parte 

exequente, a missiva foi devolvida sem cumprimento (fls. 76 - extrato em 

anexo).

O Banco compareceu às fls. 78/82 informando o recolhimento das custas 

naquela comarca.

Pois bem.

Ante o recolhimento das custas no Juízo Deprecado, proceda-se ao 

reenvio da missiva de fls. 72/75 para a citação/intimação do devedor 
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ARNALDO PEDROSO, via Malote Digital, com a inclusão das cópias das fls. 

79/82 (diligências).

Tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 142399 Nr: 26996-27.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA LÍDER DE CALÇADOS LTDA, 

IVANI SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:OABMT9405

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

PAULO MOREIRA PEREIRA, OAB/MT 9.405, para, no prazo de 3 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos código 142399, numeração única 

26996-27.2003.811.0041, sob pena de aplicação do disposto no parágrafo 

segundo do artigo acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 765780 Nr: 18491-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA RIBEIRO LEITE DORFMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASQUALI 

PARISE - OAB:129.126, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11877-A/MT, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 Intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 

quanto ao pleito de fls. 252/253.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 16562 Nr: 20102-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURUENA - EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA, JOÂO CARLOS DE SOUZA MEIRELLES, YARA 

HUNGRIA DE SOUZA MEIRELLES, RENATO DE SOUZA MEIRELLES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:8.123, 

SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751, ELPÍDIO ONOFRE CLARO - OAB:347/A

 Vistos etc.

Intimo o Banco para cumprir corretamente do despacho de fls.605, in fine, 

bem como, ante o tempo transcorrir comprovar que procedeu o andamento 

na carta precatória, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção.

Descumprido, intime-se via AR, com a mesma admoestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 781563 Nr: 35166-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OTAVIO JORGE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIOMAR VALÉRIO - 

OAB:12625

 Intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazoar 

os Embargos Declaratórios de fls. 178/183.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1017397 Nr: 30742-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZEM COMÉRCIO DE UTILIDADES 

DOMÉSTICAS LTDA - EPP, REINALDO DE BARROS, ROSANE SILVIA 

PATZLAFF BARROS, SANDRO MARCOS DE FREITAS

 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 DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça , dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 164390 Nr: 14456-10.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO PEREIRA DO AMARAL, ZILA BIANCARDINI 

DO PRADO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009-A/MT, BRUNA ELISA PERON - OAB:14.604, CRISTINNY 

NUNES RONDON SANTANA - OAB:22.716, DILMA DE FÁTIMA 

RODRIGUES DE MORAIS - OAB:2.826/MT, LAUDEMI MOREIRA 

NOGUEIRA - OAB:4625/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da decisão de fls. 983, bem como, ante a apresentação de 

esclarecimentos pelo perito, procedo a intimação da Instituição Financeira 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do contido às 

fls. 985/999.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 407213 Nr: 39375-72.2009.811.0041

 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 FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO RACHID MAIA DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:12330, Aparecido Martins Patussi - OAB:9198/MS, CRISTIANE 

BELINATI GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça , dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 741782 Nr: 38626-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A S MOURA E CIA LTDA, MARISILVA 

FERREIRA DE MOURA, ANDERSON SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEFFERSON ALMEIDA DE SA - 

OAB:15761

 (...) Em primeiro lugar, insta consignar que a procuração outorgada por 
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representante legal de sociedade empresária limitada não se confunde 

com a outorgada pela pessoa física que a representa. Nessa senda, não 

há como admitir que a pessoa física do sócio se confunda com a pessoa 

jurídica, já que a empresa possui existência distinta de seus membros, 

com patrimônio diverso, inclusive. (...) De fato, se nota da procuração 

pública aportada pelo Fundo às fls. 142/144 que a executada A. S Moura 

& Cia, naquela oportunidade representada pela sócia proprietária Marisilva, 

outorgou poderes ao Sr. Benedito Ferreira de Moura para atuar em nome 

da pessoa jurídica e não da pessoa física, senão vejamos: “(...) 

comparece como outorgante, A. S. MOURA & CIA LTDA, com sede na rua 

Esmeralda, n. 677, Bosque da Saúde, em Cuiabá-MT, inscrita no CNPJ sob 

o nº 08.233.615/0001-70, com seu Contrato Social devidamente registrado 

na JUCEMAT sob nº 51.200.988.338, em 18/08/2006, representada pela 

sócia proprietária MARISILVA FERREIRA DE MOURA (...) nomeia e constitui 

seu bastante procurador, BENEDITO FERREIRA DE MOURA JUNIOR (...)” – 

fls. 142. Grifos nossos. Tal outorga se deu exclusivamente para fins da 

atividade empresarial que o Sr. Benedito praticava naquele momento em 

prol da 1ª executada e não à pessoa física conforme afirma o exequente 

(fls. 139), o que por si só impossibilita que a representante legal da 

empresa (pessoa física), venha a figurar no polo passivo da demanda, 

sobejando ausente a legitimidade da executada Marisilva como avalista. 

Assim, tendo em vista que o aval não pode ser presumido, a exclusão da 

sócia MARISILVA FERREIRA DE MOURA do polo ativo da demanda e o 

desbloqueio dos valores indisponibilizados às fls. 80 é à medida que se 

impõe. (...) Sem prejuízo, proceda-se à exclusão do nome da sócia 

MARISILVA FERRERA DE MOURA do polo passivo da presente demanda. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 821036 Nr: 27252-18.2013.811.0041

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDA FARIA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE OLIVEIRA POLONI - 

OAB:OAB/SP 351.064, Hudson José Ribeiro - OAB:OAB/SP 150.060, 

PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - OAB:4.752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça , dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 18761 Nr: 4207-39.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Neurológico dr. Egas Moniz Limitada, 

ESPÓLIO DE GERALDO DE SABÓIA CAMPOS, ESPÓLIO DE PAULO 

BATISTA BARBOSA, NOÉLIA MIRANDA MELO HAGE, JORANI BENIRÁ 

AXKAR DE SABOIA CAMPOS, ALFREDO LEITE HAGE, TEREZINHA IVONE 

DA CUNHA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT, WILIAN JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:MT-3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca de fls. 488/490, dando o regular prosseguimento ao 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 928569 Nr: 48523-49.2014.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Q. DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça , dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 350354 Nr: 20715-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA BOM DEMAIS LTDA- ME, 

MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DE ARRUDA, FRANCISCO GOMES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto à exceção de pré-executividade juntada às fls. 

118/132.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1071649 Nr: 56143-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILLALBA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA, 

WESLEY VILLALBA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora, retirar e comprovar a 

publicação do edital de fls. 90 em jornal local de grande circulação, como 

determinado no despacho de fls.75.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, como determinado nos autos, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382932 Nr: 19041-32.2009.811.0041

 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): RAQUEL RIOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ROSE GUSMÃO DE MOURA, para devolução 
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dos autos nº 19041-32.2009.811.0041, Protocolo 382932, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66310 Nr: 616-69.2000.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEBRAND DA SILVA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ ARTUR DE 

OLIVEIRA RIBEIRO, para devolução dos autos nº 616-69.2000.811.0041, 

Protocolo 66310, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 456432 Nr: 27190-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAIR EMYGDIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA CRISTINA DE ÁVILA LEITE 

- OAB:17.671/MT, WELLINGTON SILVA - OAB:5354/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a resposta de fls. 71/73 do setor de depósitos judiciais, dando conta 

da necessidade do envio de guia de depósito judicial para devida 

vinculação da subconta, procedo a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceder a juntada DAS GUIAS DE DEPÓSITO 

REFERENTES AOS VALORES CONSTANTES ÀS FLS. 40 E 42, SOB PENA 

DE RETORNO DOS AUTOS AO ARQUIVO ANTE O TÉRMINO DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 897869 Nr: 28190-76.2014.811.0041

 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): ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

ILDO DE ASSIS MACEDO, OAB/MT 3541, para, no prazo de 3 (três) dias, 

proceder a devolução dos autos código 897869, numeração única 

28190-76.2014.811.0041, sob pena de aplicação do disposto no parágrafo 

segundo do artigo acima mencionado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 788099 Nr: 42034-64.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRÔNICA PAULISTA LTDA, VITORINO 

FERRI, ALCEDINA LUCIANO FERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Intimação das Partes Requerido para contrarrazoar os Embargos de 

Declaração no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829079 Nr: 34913-48.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLARES TURISMO LTDA., DANUBIA 

MANOLLY DE ARRUDA COSTA, ZANANDREA LORENA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SOLARES TURISMO LTDA., CNPJ: 

08293236000175, atualmente em local incerto e não sabido DANUBIA 

MANOLLY DE ARRUDA COSTA, Cpf: 86822489134, Rg: 11787201, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresário e atualmente em local incerto e não 

sabido ZANANDREA LORENA DE AZEVEDO, Cpf: 57144125168, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresario. 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: A parte autora ingressou com Ação de Cobrança 

visando receber o valor de R$ 484.291,42, ante a inadimplência da parte 

requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, intimo o requerente 

para, em 15 dias depositar o valor referente às diligências 

complementares efetuadas e descritas na certidão de fls. 256. Em caso de 

silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça para adotar as medidas cabíveis 

para recebimento de seu crédito.Considerando as diversas tentativas 

negativas de citação das devedoras, defiro o pleito de fls. 258.Desta feita, 

expeça-se o regular edital de citação, com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital 

deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após, intime-se o requerente para, em 30 dias, retirar e comprovar 

a sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - 

conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de 

extinção do feito por manifesto desinteresse.Decorrido o prazo sem 

manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins.Não obstante tratar-se de 

ação de cobrança, em virtude da modalidade de citação editalícia, deixo de 

designar audiência de conciliação.Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios, intime-se o requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para proceder em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 829079 Nr: 34913-48.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLARES TURISMO LTDA., DANUBIA 

MANOLLY DE ARRUDA COSTA, ZANANDREA LORENA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 
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SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756031 Nr: 8110-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO METELLO NETO - EPP, PEDRO 

METELLO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, WILLIAN HIDEKI 

YAMAMURA - OAB:17564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO METELLO NETO - EPP, CNPJ: 

12285149000143 e atualmente em local incerto e não sabido PEDRO 

METELLO NETO, Cpf: 51453223134, Rg: 619.724, Filiação: Gilberto Metello 

Sobrinho e Rozimildes Fernandes Metello, data de nascimento: 28/12/1972, 

brasileiro(a), casado(a), gerente de compras, Telefone (065) 637.9037. 

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: A parte autora ingressou com Ação de Cobrança 

visando receber o valor de R$ 351.456,63, ante a inadimplência da parte 

requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos, verifica-se que já 

foram efetuadas diversas diligências visando a localização dos 

devedores, porém, todas restaram infrutíferas.Desta feita, expeça-se 

edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do 

artigo 257, inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio 

do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se o requerente para, 

em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local 

de grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo, sob pena de extinção por manifesto desinteresse.Decorrido o 

prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio, 

intime-se o requerente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 756031 Nr: 8110-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO METELLO NETO - EPP, PEDRO 

METELLO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, WILLIAN HIDEKI 

YAMAMURA - OAB:17564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019836-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOARES CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019836-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: RODRIGO SOARES CAMPOS Vistos... Constato no site do 

TJMT pelo número da guia de custas 81068 que esta foi regularmente 

recolhida. Intimo o autor para em 15 dias, juntar notificação e contrato de 

forma correta, ou seja, não minimizada, sob pena de extinção. Não 

cumprido intime-se via ar para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Outrossim, que seja juntada planilha passível de 

entendimento, com as parcelas vencidas e vincendas, tendo em vista que 

deu à causa o valor do contrato. APÓS O CUMPRIMENTO DAS 

DETERMINAÇÕES RETRO, proceda-se como abaixo segue: Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo FIAT 

TORO, placa: QBO-5662 (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 
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interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no IDs 14159159 e 

14159173. Por ora indefiro o pleito de inclusão da presente busca e 

apreensão no RENAVAM por meio 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, 17 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017492-52.2018.8.11.0041

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:

LAUDICEIA RODRIGUES DA SILVA BORGES DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017492-52.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LAUDICEIA RODRIGUES DA SILVA 

BORGES DE PAULA Vistos etc... Verifico no site do TJMT que as custas 

foram devidamente recolhidas. Em que pese os termos da contestação de 

Id: 13991284, observo que a requerida não apresentou preliminares 

passíveis de acolhimento, pois a ação é regida pelo Decreto Lei 911/69, o 

qual dispõe em seu artigo 3º, § 2º: “No prazo do § 1o, o devedor fiduciante 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus.”. Desta feita, indefiro os requerimentos 

constantes na contestação, devendo a purga ocorrer da integralidade do 

débito, ou seja, parcelas vencidas e vincendas. Ademais, no que se 

refere à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tenho que 

esta dever ser a exceção e não a regra, comumente utilizado na grande 

maioria das ações intentadas na justiça. Salienta-se ainda, que quando os 

fatos narrados não encontram sustentação na declaração de 

hipossuficiência, o ônus da prova cabe a quem alega, já que a parte 

autora afirma não ter condições financeiras para suportar as despesas 

processuais, no entanto, adquiriu mediante contrato de financiamento um 

veículo de elevado valor, assumindo parcelas de R$ 1.428,12, o qual não 

teria sido aprovado pela instituição financeira, caso a requerida não 

comprovasse condições de arcar com as quantias, o que torna impossível 

a análise pela mera arguição de impossibilidade de arcar com as custas 

judiciais. Ademais, tenho que não cabe ao juiz produzir prova nesse 

sentido, mas sim, analisar aquelas que estão no âmbito do processo. 

Apesar de a Lei 1.060/50, exigir apenas a declaração de pobreza, ao 

magistrado cabe analisar o estado de carência do requerente da 

gratuidade de justiça, garantindo-se dessa forma a destinação do 

benefício àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Esse é o 

entendimento do Des. Carlos Alberto Bencke, do Eg. Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, exposto no julgamento do recurso de Apelação Cível n. 

70000322487: “Apesar de a lei, em seu artigo 4º, determinar a simples 

afirmação da parte é suficiente para ser beneficiado, não é prova 

inequívoca o que afirma o pretendente à assistência judiciária, muito 

menos obrigado o julgador a decidir em favor do requerente, se de outras 

provas e circunstâncias ficar demonstrado que o conceito de pobre 

invocado pelo peticionário não é aquele que justifica a concessão. (...) 

Ademais, o conceito de pobreza deve ser valorado pelo julgador dentro 

dos limites traçados pela lei que, no seu parágrafo único do art. 2º, 

determina que o benefício será concedido aos necessitados, entendidos 

estes como aqueles que, para ter acesso à justiça, teriam prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Ao que se depreende dos autos, o alegado 

estado de pobreza do apelante não se enquadra no conceito expresso na 

lei, pois não está demonstrado o prejuízo do sustento próprio ou da família 

e que tal indeferimento lhe acarretará a impossibilidade de acesso à 

justiça”. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DO 

AUTOR DE IMPOSSIBILIDA DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS – CONTEXTO FÁRICO QUE DEMONSTRA O CONTRÁRIO – 

INDEFERIMENTO – RECURSO IMPROVIDO. Admite-se o indeferimento do 

pedido de justiça gratuita, quando o juiz tiver fundadas razões, malgrado 

afirmação da parte de a situação econômica não lhe permitir pagar as 

custas do processo. Inteligência do art. 5º, da Lei n. 1.060/50”.(TJMT – AG 

37083/05 – 1ª Cciv – Rel. Juiz Alberto Pampado). Assim, com amparo legal 

no § 2º do art. 99 do CPC, INTIMO a requerida para, no prazo de 15 dias, 

comprovar o preenchimento dos pressupostos aptos à sua concessão, ou 

comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento. Posto isso, passo a análise da exordial. Verifica-se 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 

JEEP RENEGADE SPORT AT, placa: QBT-5389 (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 
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para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO 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 13.043/14. 

Observe-se o comprovante de diligências acostado no Id: 13933069. 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 configurará falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de 

agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018530-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VLR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

ANA PAULA PASTRELLO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018530-02.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: VLR SERVICOS E CONSTRUCOES 

EIRELI - EPP, ANA PAULA PASTRELLO DE SOUZA Vistos... Verifico no 

site do TJMT que as custas forma devidamente recolhidas. Da análise da 

exordial constato que trata-se de uma ação de busca e apreensão, 

contudo foi inserida no PJE como sendo uma execução de título 

extrajudicial, portanto proceda o Sr. Gestor a mudança da classe 

processual deste feito. 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 HONDA CIVIC, placa: OBL-8126 (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, 
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salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DAS 

REQUERIDAS, 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 14218285. Por 

ora indefiro o pedido de inserção de restrição judicial na base de dados 

RENAVAM por meio 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, 06 de agosto de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1023030-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALECSSANDRO LEANDRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023030-14.2018.8.11.0041. AUTOR: ALECSSANDRO LEANDRO DA 

SILVA RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc... Nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao requerente os benefícios da justiça 

gratuita. Pretende o autor a exibição de todos os contratos consignados 

ativos e inativos relacionados ao nome do requerente, apresentação e 

esclarecimento de planilha de cálculos, com a justificativa do valor da 

dívida e descriminação do início e término do desconto em folha de 

pagamento e descriminação pormenorizada dos juros e demais encargos, 

as contas gráficas (depósitos) dos empréstimos efetuados, bem como os 

contratos de cartão de crédito com as faturas detalhadas mensais desde 

a data da contratação. Em primeiro lugar, mister salientar que a presente 

ação é de cunho satisfativo e visa a apresentação de documentos 

comuns entre as partes e não prestação de contas, razão pela qual, não é 

cabível requerimento no que tange a esclarecimentos de planilha de 

cálculos com justificativa do valor da dívida, descriminação dos juros e 

demais encargos, os depósitos dos empréstimos efetuados e, 

principalmente as faturas detalhadas mensais, haja vista que o autor com 

certeza tem acesso às suas faturas, desta feita, LIMITO a lide a exibição 

dos contratos consignados ativos e inativos em seu nome, das planilhas 

constando o início e término dos descontos em folha de pagamento, e dos 

contratos de cartão de crédito. Estando evidenciado o direito do autor, 

enquanto contraente, ao acesso às informações a ela relacionadas, defiro 

a medida liminar pleiteada, para que o requerido apresente os documentos 

solicitados. Assim, cite-se o requerido, via correio com aviso de 

recebimento, para, no prazo de 05 dias, oferecer resposta, bem como, 

intime-o para, no prazo de 05 dias, exibir em juízo os documentos 

solicitados na peça vestibular, ou opor as circunstâncias previstas no 

artigo 398, § único do CPC. Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de julho de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021842-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME (RÉU)

TOBIAS DALPIAN (RÉU)

ELSO APARECIDO DA CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021842-83.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME, TOBIAS DALPIAN, 

ELSO APARECIDO DA CRUZ Vistos. INICIALMENTE, intimo o autor para 

comprovar o recolhimento das custas processuais tendo em vista que no 

site do TJMT, consta como não recolhida, tanto pelo número do processo, 

como da guia 99489, no prazo de 10 dias. Transcorrido, certificado, 

conclusos para extinção. CUMPRIDO, PROCEDA-SE COMO ABAIXO 

SEGUE: Intimo a parte autora para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado. 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. Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo 

evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de 

pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer 

ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de 

custas processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 
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monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, citem-se os 

requeridos, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de 

crédito que instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, 

conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficarão os devedores dispensados do pagamento de 

custas processuais. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 31 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020031-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020031-88.2018.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

JEFFERSON DE ALMEIDA Vistos. Constato no site do TJMT que as custas 

foram devidamente recolhidas. Conforme o disposto no art. 701 do CPC: 

“Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de 

mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu 

será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado 

no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se o requerido, via correio com aviso de 

recebimento, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de crédito que 

instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, conforme acima 

transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 

Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 1 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018617-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALO RODRIGO STOCHI LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018617-55.2018.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

ITALO RODRIGO STOCHI LIMA Vistos. Constato pelo site do TJMT que as 

custas foram devidamente recolhidas. Conforme o disposto no art. 701 do 

CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se o requerido, via correio com aviso de 

recebimento, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de crédito que 

instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, conforme acima 

transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 

Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 1 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021512-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DE AMORIM 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: 1021512-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: DIEGO DE AMORIM SOARES Vistos... Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015, extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito, quando o autor desistir da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Assim, ante o pleito constante no ID 14310727, JULGO 

e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo supracitado. Ademais, constato que as guias juntadas não são 

desse processo e conforme o site do TJMT não houve recolhimento 

destas, razão pela qual, intimo o requerente para solvê-las em 15 dias. Em 

caso de descumprimento, proceda o Sr. Gestor nos moldes das 

orientações da CGJ, visando ao Estado o recebimento de seu crédito, com 

as devidas anotações. Ante a renúncia do prazo recursal, arquive-se com 

as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de agosto de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003984-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER GONCALVES DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, 

etc. Tratam-se os autos de cumprimento de sentença formulado por 

NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de 

VAGNER GONCALVES DE MIRANDA. A petição inicial foi endereçada ao 

6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (autos - 

8092436-94.2016.811.0001 – PROJUDI, número correto) – ID nº 11849958. 

Não foram recolhidas as custas processuais necessárias. Os autos 

vieram-me conclusos. Pois bem. Em atenção ao disposto nos artigos 523 e 
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524 do Código de Processo Civil, bem como ao endereçamento da petição 

inicial (ID nº 11849958) ao 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá 

(onde tramitou a ação proposta por Vagner em face do Banco do Brasil – 

nº 8092436-94.2016.811.0001 - PROJUDI) e, diante do evidente equívoco 

quanto à sua distribuição a extinção do feito é a medida que se impõe. 

Com efeito, insta salientar, ainda, que esta Vara Especializada possui 

competência para processar e julgar os feitos relativos a causas 

decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, o que não é o caso dos 

autos. É sabido que os sistemas do PROJUDI (6º Juizado Cível) e PJE são 

distintos, razão pela qual não há que se falar em redistribuição, sobejando, 

apenas, a este Juízo Especializado levar a efeito a extinção do 

cumprimento de sentença sem a resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV, do CPC/2015. Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTO o 

presente feito nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades 

de praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037838-58.2017.8.11.0041

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:

SAO THOME COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA - ME (RÉU)

JOSE LUIZ MARCONDES DE LUCENA (RÉU)

ROSA DE FATIMA DUTRA MARCONDES DE LUCENA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1037838-58.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: SAO THOME COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA - ME, 

JOSE LUIZ MARCONDES DE LUCENA, ROSA DE FATIMA DUTRA 

MARCONDES DE LUCENA Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

BANCO DO BRASIL S/A em face de SÃO THOMÉ COMÉRCIO DE PEDRAS 

DECORATIVAS LTDA, JOSÉ LUIZ MARCONDES DE LUCENA e ROSA DE 

FÁTIMA DUTRA MARCONDES DE LUCENA, todos qualificados nos autos 

em referência, relatando o autor ser credor da parte ré da importância de 

R$ 463.943,84, decorrente do crédito concedido por meio do Contrato para 

Desconto de Títulos – Cláusulas Especiais n.º 121.607.645. Posto isso, 

pleiteia pela condenação dos réus ao pagamento de R$ 463.943,84 ou a 

conversão do mandado monitório em executivo. Atribuiu à causa o valor 

de R$ 463.943,84 e acostou os documentos Id. 11169715 a 11248544. Os 

réus foram citados pessoalmente, como se infere da certidão Id. 11720599 

e, conforme certificado nos autos (Id. 14253484), deixaram transcorrer o 

prazo “in albis”. É o relatório. Decido. Ao se ter em vista a citação pessoal 

dos requeridos, que deixaram transcorrer o prazo legal sem a 

apresentação de resposta, manifesta a sua revelia, refutando-se 

verdadeira a matéria fática lançada na inicial. Assim, por observar que, 

diante de a documentação encartada, não há necessidade de produção 

de outras provas, bem assim diante de a revelia da parte ré, com amparo 

legal no art. 355, incisos I e II, do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Pretende o autor o recebimento de R$ 463.943,84, quanto ao débito 

em aberto assumido por meio do Contrato para Desconto de Títulos – 

Cláusulas Especiais n.º 121.607.645 firmado entre as partes, cuja cópia 

encontra-se encartada no Id. 11169871, no qual consta a primeira 

requerida como devedora principal, e os demais réus como fiadores do 

negócio. Da mesma sorte, acostou os borderôs Id. 11169726, 

demonstrando a utilização do crédito, os demonstrativos de conta 

vinculada Id. 11169750 e Id. 11169752 e os extratos de conta corrente, 

quanto ao período de 31/05/2010 a 30/06/2010, Id. 11169801. 

Considerando a revelia da parte ré, recaem os seus efeitos, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas na exordial. 

Sobre a presunção de veracidade, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery (in Código de processo civil comentado, 16. edição revista e 

ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016), ao comentar o 

art. 344, discorrem com muita propriedade (p. 1041): “Contra o réu revel 

há a presunção de veracidade dos fatos não contestados. Trata-se de 

presunção relativa. Os fatos atingidos pelos efeitos da revelia não 

necessitam de prova (CPC 374 III). Mesmo não podendo o réu fazer prova 

de fato sobre o qual pesa a presunção de veracidade, como esta é 

relativa, pelo conjunto probatório pode resultar a comprovação da prova 

em contrário àquele fato, derrubando a presunção que inicialmente 

favorecia o autor.” Deste modo, constando nos autos a documentação 

que revela o direito do credor, não há óbice ao deferimento do pleito inicial, 

de modo que aplica-se ao feito em tela o disposto no art. 701, § 2º do CPC, 

segundo o qual “constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial”. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO 

BRASIL S/A em face de SÃO THOMÉ COMÉRCIO DE PEDRAS 

DECORATIVAS LTDA, JOSÉ LUIZ MARCONDES DE LUCENA e ROSA DE 

FÁTIMA DUTRA MARCONDES DE LUCENA, condenando os réus ao 

pagamento do valor devido em decorrência do contrato que ampara a 

inicial, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte 

Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença). 

Transitada em julgado, sem impulso dos autos pelo autor, arquive-se, com 

as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de agosto 

de 2.018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017556-96.2017.8.11.0041

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:

ERCILEIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017556-96.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ERCILEIA 

DE OLIVEIRA 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. 

11845125, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto ao 

pedido de baixa na restrição judicial faço constar que não há 

determinação judicial nesse sentido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 2 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004076-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FELIPE GOLLIN (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 

legal.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005906-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA FERREIRA DO CARMO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora, no prazo legal, postular pela conversão da ação 

em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007281-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GSMS FOMENTO MERCANTIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE DESTRI OAB - MT0020028A (ADVOGADO)

VINICIUS PINCERATO FONTES DE ALMEIDA OAB - MT22303/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARAL COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA (RÉU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre as respostas de ofícios 

acostadas aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009833-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HELIO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003551-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA FERREIRA FREIRE (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 01.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011269-83.2018.8.11.0041

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:

GABRIEL SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Mantenho a determinação dos autos, devendo o autor cumprir 

no prazo legal, considerando que o termo de restituição não há 

reconhecimento e firma do requerido e tão pouco, este está habilitado por 

advogado nos autos. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001536-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILCELY SANTINA VICENCIA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO)

 

Deverão as Partes manifestar sobre o cálculo da contadora no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1018179-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PINTO MARQUES (EMBARGANTE)

G P MARQUES EIRELI - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

 

NOTA AO EMBARGADO: Deverá o embargado especificar provas que 

pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004110-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIERYS RODRIGUES FARIA RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (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: 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)

 

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. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022286-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO ROBERTO DE SOUZA FREITAS (RÉU)

NELSON HIROSHI KIKUTA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora 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 NELSON HIROSHI KIKUTA, no prazo 

de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015945-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE A DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06.08.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013017-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSEIAS ALVES SOARES (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

manifestar nos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06.08.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000172-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

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:

NEURAIDES RIBEIRO SILVA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022666-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLENIO CESAR MIRANDA TAQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para esclarecer a razão do bem ditado na 

inicial ser divergente do contrato acostados nos autos, sob pena de 

extinção como já posto no feito. Após, certifique-se sobre manifestação e 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001011-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JUNIOR ALVES DE ARRUDA (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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1024015-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACY BARROS DUARTE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO TAVARES BARROS OAB - MT15327/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Apense-se o presente ao feito noticiado na inicial, 

certificando-se. Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte 

requerida na autuação e etiqueta do processo, conforme feito principal. 

Após, cumpra-se determinação abaixo: Recebo os embargos à Execução, 

sem efeito suspensivo por inexistir razão plausível para tal benefício, se 

no prazo, certifique-se. Intime-se o Embargado para responder no prazo 

de Lei. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005814-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020131-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PONTUAL SERVICOS EM ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ERONILDO BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 
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resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018487-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT0008649A 

(ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora 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. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010375-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (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: 1014812-31.2017.8.11.0041

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:

PAULINO BELARMINO JACO (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. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003004-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURINILSO MARQUES DUARTE (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009797-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEMERSON PEREIRA DA SILVA 61607592134 (EXECUTADO)

 

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 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013011-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME (AUTOR)

ANDRE BELLANDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre manifestação do 

requerido e após, conclusos para decisão. Cumpra-se. Cuiabá, 06.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005229-22.2017.8.11.0041

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 DE CARLO DAMACENO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098/O (ADVOGADO)

 

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 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035467-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES OAB - MT24466/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013763-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAWASAKI VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIS CESAR KAWASAKI (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015503-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO GUIDOLIN (EXECUTADO)

 

Deverá o credor para indicar bens passíveis de penhora em relação ao 

único executado: CARLOS ALBERTO GUIDOLIN.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035117-36.2017.8.11.0041

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:

ARMAZEM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009825-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVADI CHRISTOFOLLI (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: 1011863-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO NILTON SANTOS (EXECUTADO)

JAIRO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

FATIMA NOVELLI SANTOS (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: 1025346-34.2017.8.11.0041

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:

TALLES RODRIGO DOS SANTOS ROSA (EXECUTADO)

PRIME SONO COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ROQUE SERGIO AMERICO (EXECUTADO)

 

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 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024440-10.2018.8.11.0041

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:

JADSON BATISTA DE MORAIS (EXECUTADO)

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, 06.08.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024455-76.2018.8.11.0041

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:

OMALY RODRIGUES PORTELA FRAGA WANDERLEY (EXECUTADO)

WANDERLEY SHOW BAR LTDA - ME (EXECUTADO)

ADRIANE MAIA WANDERLEY (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, 06.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013750-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITROFRUTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 

LTDA - ME (EXECUTADO)
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EDSON CARLOS DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

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 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002563-48.2017.8.11.0041

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:

MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES (EXECUTADO)

GRANJA FIGUEIRA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES (EXECUTADO)

LAURIANE RODRIGUES ALCANTARA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre as regularidades das taxas e despesas 

processuais, como suas vinculações com o número único do processo. 

Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato no prazo de quinze 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, não havendo 

manifestação, conclusos. Ao contrário, havendo a vinculação acima, 

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, 01.02.17

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024095-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTERSON OSVINO RECH (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003154-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURAIDE EPIFANIA SIGARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020124-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTINHA ROSA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar a complementação do recolhimento da guia 

e sua vinculação ao número único do processo no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020603-44.2018.8.11.0041

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:

ROSANGELA ROSA PIRES COSTA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora providenciar a citação e intimação da apreensão do 

requerido, bem como proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, fazendo o depósito do valor solicitado na conta e banco 

indicados na certidão acostada aos autos, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1002508 Nr: 24474-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A, RAFAEL CATISTE TENORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DALY DALCOL TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, ANDRE LUIZ PRIETO - OAB:7360-B/ MT, 

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, 

MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322, RENAN FERNANDO SERRA ROCHA 

SANTOS - OAB:19.701/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1017263 Nr: 30703-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1110010 Nr: 14657-79.2016.811.0041

 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: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILLE PEREIRA FONTES - 

OAB:OAB/MT 11.260, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 826911 Nr: 32811-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica o credor intimado para se manifestar 

sobre a manifestação de fls.163/164, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1130274 Nr: 23108-93.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE BATISTA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASQUALI 

PARISE - OAB:112.409, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:OAB/SP 

155574

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 700216 Nr: 34839-96.2010.811.0041

 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): PAULA BRAGA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:ACORIZAL

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

Decurso de Prazo de Dilação e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 795359 Nr: 1691-89.2013.811.0041

 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): SANDOVAL CAMPOS DO NASCIMENTO

 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 À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada à se manifestar 

sobre certidão de fls. 314, e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1100262 Nr: 10658-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHA S MARHOLT - ME, SABRINA 

SCHEINEIDER MARHOLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/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 Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818468 Nr: 24808-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO GOULART, MICHELLE 

ENESIA PASDIORA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. - ME, 

MASSA FALIDA C. A. GOULART TELECOMUNICAÇÕES ME

 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: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, DIEGO OSMAR PIZZATO - OAB:11.094, 

MARDEN E.F.TORTORELLI - OAB:4313/MT

 Fica a parte executada MASSA FALIDA C.A. GOULART 

TELECOMUNICAÇÕES ME, representada nestes autos por EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME, devidamente intimada, na pessoa 

de seu advogado Dr. Breno Augusto Pinto de Miranda, OAB/MT n° 9.779, 

para, no prazo de Lei, se manifestar acerca da avaliação do imóvel de 

Matrícula n° 18.226, registrada no cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT, no 

valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), conforme fls. 333 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 416501 Nr: 4240-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TAXI COLORADO LTDA ME, ELIAS 

CANDIDO SANTANA, SILBETH COSTA OLIVEIRA, SAMUEL SANTAN 

MARIN, ESPOLIO DE EDITO ULBERTO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, NORMÉLIA OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:11.967

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 80622 Nr: 748-73.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA, FERNANDO ROBÉRIO DE BORGES GARCIA, LAURA PAULINO 

GARCIA, ANA MARIA DE MUSIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1101936 Nr: 11325-07.2016.811.0041

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDOSO DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:OAB/RS 34.607, VOLNEI COPETTI - OAB:OAB/RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s), no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1102017 Nr: 11353-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHA S MARHOLT - ME, BALDUINO 

MARHOLT, ANTONINHA SCHIMIDT MARHOLT, SABRINA SCHNEIDER 

MARHOLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/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.: 1102017 Nr: 11353-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHA S MARHOLT - ME, BALDUINO 

MARHOLT, ANTONINHA SCHIMIDT MARHOLT, SABRINA SCHNEIDER 

MARHOLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Carta 

Precatória expedida nos autos, ou apresentar as guias de recolhimento de 

distribuição na comarca deprecada para remessa eletrônica, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 913839 Nr: 39372-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIPLA ESCOLHA COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA ME, VALDIR FERNANDES LIMA, MARIANGELA 

RAMOS DE ARAUJO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/MT, FÁBIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - 

OAB:16.601/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 13226 Nr: 2399-72.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENEDITO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GONÇALVES - 

OAB:2.711-A/MT, ELIDIA PENHA GONÇALVES - OAB:2886-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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818566 Nr: 24903-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YUITI IANAE, SUELI NANAMI UESUGUI IANAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 9.725/B, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:9.847/MT, OSVALDO SANTOS - OAB:21.239-O/MT, Rosemeri 

Mitsue Ozaki Takezara - OAB:7276-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO BATISTA 

ARAUJO BARBOSA, para devo lução dos autos nº 

24903-42.2013.811.0041, Protocolo 818566, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 728717 Nr: 24661-54.2011.811.0041

 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): B. A. IND. COM. DE PROD. QUÍMICOS LTDA, 

ANDRÉ AMÉRICO MARQUES GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT, PATRÍCIA CONTAR DE ANDRADE - OAB:14383-B, 

ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT, UEBER ROBERTO DE 

CARVALHO - OAB:4.754/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora providenciar as 

intimações dos executados B. A. Ind. Com. De Prod. Quimicos Ltda e 

André Américo Marques Godinho, da penhora a termo formalizada nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 421904 Nr: 7107-43.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR LEAL RUBIM, MARIA ANGELICA MAIRINK 

RUBIM, EDUARDO JOSÉ DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO 

- SIBRASEC

 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: JAIRO CORREA FERREIRA 

JUNIOR - OAB:209.508, LUIS PAULO SERPA - OAB:118942/SP, VITOR 

LIMA DE ARRUDA - OAB:16.198/MT

 Vistos, etc.

Expeça-se alvará dos honorários periciais.

Após, intimem-se as partes para manifestarem sobre laudo pericial, no 

prazo legal e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1101221 Nr: 11030-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA DE MENEZES, IVAN DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - 

OAB:11.625/MT

 Vistos, etc.

Defiro a suspensão do feito até cumprimento do acordo. Após, diga-se e 
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conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1118683 Nr: 18184-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A, 

JOAQUIM AUGUSTO CURVO, FLÁVIA GORI CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte exequente intimada para tomar 

conhecimento sobre a certidão acostada à fl. 223 e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024531-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (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, 06.08.18

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024472-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CALDEIRA NETO EIRELI - ME (RÉU)

ELIAS CALDEIRA NETO (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, 06.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024496-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC 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:

DANILO MATIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06.08.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020975-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA VIANA CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

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, 06.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020626-87.2018.8.11.0041

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:

VERANUBIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

sendo que o requerido atualizou as parcelas vencidas, conforme 

anunciado nos autos, Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no 

artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver 

restituição do bem a parte requerida, arcando o autor com a diligência. 

Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial 
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e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 06.08.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020928-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO BENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (RÉU)

DANIEL VIEIRA DOS SANTOS PENHA (RÉU)

MARCELO ANDRADE SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com a presente Ação Monitória, visando o recebimento de valor 

consignado na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido 

o mandado inicial em execução. Instruiu seu pedido com documentos 

acostados na inicial. Regularmente citada a parte requerida por edital, 

deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar defesa, conforme 

certificado nos autos. Razão pela qual lhe foi nomeado Curador Especial 

que apresentou defesa por negativa geral. Vieram-me conclusos os 

autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de Ação Monitória, visando o recebimento de valor consignado 

na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado 

inicial em execução. O processo encontra-se maduro para receber 

decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo julgamento 

antecipado na lide, nos termos do artigo 355-I c.c. artigos 700 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Não resta dúvida que na presente ação está 

se discutindo o direito do autor em receber a importância consignada na 

inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para 

propositura da execução. Razão pela qual, veio garantir seu direito 

através da presente Ação Monitória. Diante do exposto e considerando o 

que mais dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em 

todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigos 

700 e seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em 

título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 97.771,23(noventa e sete mil, 

setecentos e setenta e um reais e vinte e três centavos), devidamente 

atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, 

que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do 

CPC. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do 

débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, intime-se a parte 

requerida para pagar a condenação no prazo de quinze dias, sob pena de 

aplicação de multa de dez por cento e expedição de mandado de 

execução e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 06.08.18

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013699-08.2018.8.11.0041
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RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Rodrigo Cesar Pulcherio, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com a presente Ação Revisional de Contrato de Empréstimos 

com Pedido de Tutela Antecipada, contra Banco Olé Bonsucesso 

Consignado S/A, Banco BMG S.A e Banco do Brasil S.A. Inicialmente 

requereu os benefícios da justiça gratuita. Alegou que é funcionário 

público lotado à Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, e que, 

devido a problemas financeiros, contraiu muitos empréstimos, empréstimos 

estes que ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) estipulados por 

lei. Sustentou que, possui com o Banco Olé Bonsucesso consignado, 

vários empréstimos, com desconto em folha de pagamento, sendo as 

parcelas de R$ 253,43; R$ 642,83; R$ 248,96; R$ 34,44; R$ 35,36; R$ 

53,63; R$ 148,69; R$ 153,15; R$ 67,00; R$ 51,55; R$ 55,00; R$ 115,92; R$ 

37,53 e R$ 25,19 e com o Banco BMG, também empréstimo com desconto 

em folha de pagamento, sendo a parcela de R$ 567,06, totalizando a 

importância de R$ 2.489,74 (dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e 

setenta e quatro centavos). Asseverou que, com o Banco do Brasil possui 

dois empréstimos CDC, com desconto em conta corrente, sendo um no 

desconto de R$ 175,58 e o outro de R$ 926,38. Enfatizou que somando 

todos os descontos relativos às parcelas de empréstimos o valor é de R$ 

3.591,7 (três mil quinhentos e noventa e um reais e sete centavos). 

Destacou que recebe um salário de R$ 7.552,34 (sete mil quinhentos e 

cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), sendo descontado de 

Previdência o valor de R$ 830,75 (oitocentos e trinta reais e setenta e 

cinco centavos); Imposto de Renda R$ 979,08 (novecentos e setenta e 

nove reais e oito centavos); CDCs do Banco do Brasil R$ 1.101,96 (mil 

cento e um reais e noventa e seis centavos); Empréstimos consignados 

R$ 2.489,74 (dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e 

quatro centavos), totalizando a importância de R$ 5.401,53 (cinco mil 

quatrocentos e um reais e cinquenta e três centavos). Diminuindo esse 

valor do provento do requerente sobra de salário para o mesmo o valor de 

R$ 2.150,81 (dois mil cento e cinquenta reais e oitenta e um centavos). 

Enfatizou que, a base de cálculo a ser utilizada para incidência do 

percentual é o valor de R$ 5.742,51 (cinco mil setecentos e quarenta e 

dois reais e cinquenta e um centavos), deduzido o valor da previdência e 

o imposto de renda. Destacou que, o valor máximo de 30% (trinta por 

cento) consignável, por empréstimo em desconto em folha de pagamento e 

em débito em conta seria de R$ 1.722,75 (mil setecentos e vinte e dois 

reais e setenta e cinco e centavos), contudo, os descontos relativos a 

todos os empréstimos realizados com os bancos requeridos somam um 

valor de R$ 3.591,7 (três mil quinhentos e noventa e um reais e sete 

centavos), razão pela qual, pretende que os descontos relativos aos 

empréstimos sejam dentro do limite de 30%, qual seja, no valor 

correspondente a R$ 1.722,75 (mil setecentos e vinte e dois reais e 

setenta e cinco). Requereu que seja concedida a tutela antecipada, com 

objetivo de determinar, a suspensão definitiva do mútuo contraído com os 

requeridos. Pugnou pela concessão da inversão do ônus da prova e 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Juntou documentos nos 

ids. Num. 13291501 - Pág. 1/Num. 13291522 - Pág. 3. Conforme decisão 

de id. 13342029 - Pág. 1 a justiça gratuita não foi concedida, razão pela 

qual, a parte requerente no id. 13436875 - Pág. 1/13436913 - Pág. 1 

procedeu com o pagamento das custas judiciais do processo. A tutela de 

urgência foi indeferida, nos termos da decisão de id. 13452876 - Pág. 1. O 

Banco BMG S/A apresentou contestação (id.13638177 - Pág. 1/Pág.18) e 

fez uma síntese dos fatos. Esclareceu que, a parte requerente celebrou 

com o requerido contrato de cartão de crédito, prevendo a utilização de 

Cartão de Crédito e Débito BMG Card. Asseverou que o empréstimo 

consignado na modalidade cartão de crédito foi realizado na mais clara 

expressão da autonomia de vontade da parte requerente e que os 

descontos sofridos mensalmente pela parte requerente referentes aos 

saques autorizados e às compras realizadas não corresponde a desconto 

acima do limite de 30%. Sustentou que os descontos realizados estão 

dentro do limite legal de 40% e que destacou sobre a impossibilidade de 

revisão do contrato e da inviabilidade da inversão do ônus da prova. 

Pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial e juntou 

documentos nos ids. Num. 13638185 - Pág. 1/Num. 13638281 - Pág. 4. A 

parte requerente no id. Num. 13887272 - Pág. 1/Pág.3 requereu a 

reconsideração acerca do pedido de tutela antecipada, contudo, a decisão 

ficou mantida, nos termos do despacho de id. Num. 13897677 - Pág. 1. A 

parte requerente juntou documentos nos ids. 13887274/Num. 13887298 - 

Pág. 1. A parte requerida Banco Olé Bonsucesso S/A juntou documentos 

nos ids. Num. 13946373 - Pág. 1/Num. 13946410 - Pág. 1. Apresentou 

contestação (id. Num. 13946339 - Pág. 1/Pág.6). Preliminarmente alegou a 

inépcia da inicial em razão da carência do direito de ação, bem como, a 

sua ilegitimidade passiva, pois sustentou ser incompetente para figurar no 

polo passivo da demanda, e quem deveria constar no polo passivo é o 

órgão consignante da parte requerente, que é responsável pela 

autorização da consignação, fiscalização de limite de margem. Asseverou 

que, quanto à averbação do empréstimo consignado, esta questão se 

remete a responsabilidade do órgão pagador ao qual o servidor está 
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lotado, jamais poderia o Banco-Réu se responsabilizar pela efetivação 

desta averbação. Destacou sobre a impossibilidade da concessão da 

inversão do ônus da prova. Sustentou sobre o princípio jurídico do “pacta 

sunt servanda” e requereu a condenação da parte requerente em 

litigância de má-fé. Pugnou pelo acolhimento das preliminares. Juntou 

documentos nos ids. Num. 13946339 - Pág. 7/ Num. 13946348 - Pág. 1. A 

parte requerida - Banco BMG S/A manifestou no id. Num. 14041307 - Pág. 

1 e requereu o julgamento antecipado da lide, sem necessidade de 

maiores dilações probatórias. Juntou documentos nos ids. Num. 14041309 

- Pág. 1/ Num. 14041309 - Pág. 5. O Banco do Brasil S/A, apresentou 

contestação (id. Num. 14161459 - Pág. 1/ Pág. 44 e id. Num. 14161480 - 

Pág. 1/Pág. 44). Fez uma síntese dos fatos. Asseverou que a postulação 

da requerente em limitar os contratos de empréstimo com débito em conta 

corrente, não merece prosperar. Impugnou o pedido de justiça gratuita. 

Requereu a extinção do feito por falta de interesse de agir da parte 

requerente, pois o empréstimo consignado contratado com a Instituição 

Financeira não ultrapassa a margem consignável permitido pelo 

ordenamento jurídico e ainda o empréstimo pessoal não se sujeita à 

limitação pretendida. Sustentou a impossibilidade de limitação dos 

descontos, pois não há comprovação da totalidade de receitas e ausência 

de superendividamento. Discorreu sobre as linhas de créditos oferecidos 

à parte requerente, quase sejam, Contrato BB Crédito Renovação, com 

desconto direto na Conta Corrente e Contrato BB Crédito Salário, com 

desconto em folha de pagamento, aduzindo que, referidos empréstimos 

não permite a limitação de descontos. Asseverou sobre a inexistência dos 

pressupostos necessários para a responsabilização civil do banco do 

brasil, bem como, da inexistência de comprovação da alteração da 

situação econômica da parte requerente, não configurando o 

superendividamento. Enfatizou sobre a impossibilidade de aplicação da lei 

n.º 8.078/90 para revisão contratual e inaplicabilidade da teoria objetiva do 

negócio jurídico para limitação dos descontos, ante a ausência de 

mudança na situação financeira da parte requerente. Destacou sobre a 

necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador para não averbar 

nenhum empréstimo consignado novo, bem como da aplicação ao caso em 

tela do Decreto nº 691/2016. Manifestou sobre a impossibilidade da 

inversão do ônus da prova e a da improcedência dos pedidos contidos na 

inicial. Juntou documentos nos ids. Num. 14161995 - Pág. 1/Num. 

14162078 - Pág. 39 A parte requerente apresentou impugnação (id. Num. 

14204143 - Pág. 1/Pág.5). Ratificou a tese da inicial pugnando pela 

procedência dos pedidos e juntou documentos nos ids. Num. 14204147 - 

Pág. 1/Num. 14204152 - Pág. 2. Vieram-me conclusos os autos para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação 

Revisional de Contrato de Empréstimos com Pedido de Tutela Antecipada, 

contra Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, Banco BMG S.A e Banco 

do Brasil S.A. Sustentou que, possui com o Banco Olé Bonsucesso 

consignado, vários empréstimos, com desconto em folha de pagamento, 

sendo as parcelas de R$ 253,43; R$ 642,83; R$ 248,96; R$ 34,44; R$ 

35,36; R$ 53,63; R$ 148,69; R$ 153,15; R$ 67,00; R$ 51,55; R$ 55,00; R$ 

115,92; R$ 37,53 e R$ 25,19 e com o Banco BMG, também empréstimo 

com desconto em folha de pagamento, sendo a parcela de R$ 567,06, 

totalizando a importância de R$ 2.489,74 (dois mil quatrocentos e oitenta e 

nove reais e setenta e quatro centavos). E, com o Banco do Brasil possui 

dois empréstimos CDC, com desconto em conta corrente, sendo um no 

desconto de R$ 175,58 e o outro de R$ 926,38. Enfatizou que somando 

todos os descontos relativos às parcelas de empréstimos o valor é de R$ 

3.591,7 (três mil quinhentos e noventa e um reais e sete centavos), e que, 

ultrapassa o limite de 30% de desconto. Destacou que, recebe um salário 

de R$ 7.552,34 (sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e 

quatro centavos), sendo descontado de Previdência o valor de R$ 830,75 

(oitocentos e trinta reais e setenta e cinco centavos); Imposto de Renda 

R$ 979,08 (novecentos e setenta e nove reais e oito centavos); CDCs do 

Banco do Brasil R$ 1.101,96 (mil cento e um reais e noventa e seis 

centavos); Empréstimos consignados R$ 2.489,74 (dois mil quatrocentos e 

oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), totalizando a 

importância de R$ 5.401,53 (cinco mil quatrocentos e um reais e cinquenta 

e três centavos). Diminuindo esse valor do provento do requerente sobra 

de salário para o mesmo o valor de R$ 2.150,81 (dois mil cento e cinquenta 

reais e oitenta e um centavos). Mais, que a base de cálculo a ser utilizada 

para incidência do percentual é o valor de R$ 5.742,51 (cinco mil 

setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), deduzido 

o valor da previdência e o imposto de renda. Destacou que, o valor 

máximo de 30% (trinta por cento) consignável, por empréstimo em 

desconto em folha de pagamento e em débito em conta seria de R$ 

1.722,75 (mil setecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco e 

centavos), razão pela qual, pretende com a presente demanda, que os 

descontos relativos aos empréstimos sejam dentro do mencionado limite. O 

Banco BMG S/A asseverou que o empréstimo consignado na modalidade 

cartão de crédito foi realizado na mais clara expressão da autonomia de 

vontade da parte requerente, e que os descontos sofridos mensalmente 

pela parte requerente referentes aos saques autorizados e às compras 

realizadas não corresponde a desconto acima do limite de 30%. Sustentou 

que os descontos realizados estão dentro do limite legal de 40% e que 

destacou sobre a impossibilidade de revisão do contrato e da inviabilidade 

da inversão do ônus da prova. A parte requerida Banco Olé Bonsucesso 

alegou preliminarmente, a inépcia da inicial em razão da carência do direito 

de ação, bem como, a sua ilegitimidade passiva, pois sustentou ser 

incompetente para figurar no polo passivo da demanda. Destacou sobre a 

impossibilidade da concessão da inversão do ônus da prova e requereu a 

condenação da parte requerente em litigância de má-fé. O Banco do Brasil 

S/A requereu a extinção do feito por falta de interesse de agir da parte 

requerente, pois o empréstimo consignado contratado com a Instituição 

Financeira não ultrapassa a margem consignável permitido pelo 

ordenamento jurídico e ainda o empréstimo pessoal não se sujeita à 

limitação pretendida. Discorreu sobre as linhas de créditos oferecidos à 

parte requerente, quase sejam, Contrato BB Crédito Renovação, com 

desconto direto na Conta Corrente e Contrato BB Crédito Salário, com 

desconto em folha de pagamento, aduzindo que, referidos empréstimos 

não permite a limitação de descontos. Enfatizou sobre a impossibilidade de 

aplicação da lei n.º 8.078/90 para revisão contratual e inaplicabilidade da 

teoria objetiva do negócio jurídico para limitação dos descontos. 

Asseverou sobre a impossibilidade da inversão do ônus da prova e a da 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Compulsando os autos, 

denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou 

pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes 

já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber 

decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o 

artigo 355-I do Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar ser 

dispensável a inversão do ônus da prova, posto que a tese inicial se 

comprova por documento e estes já estão nos autos. Mais, as teses das 

partes requerida são provadas por documentos e lhes cabiam acostar 

aquilo que pretendiam provar ou desconstituir, portanto, o feito está pleno 

para julgamento. Inicialmente, passo a análise da preliminar arguida pelo 

Banco Olé Bonsucesso S/A e do Banco do Brasil, da inépcia da inicial em 

razão da carência do direito de ação, em razão de falta de interesse 

processual. Entendo ser incabível o acolhimento da referida preliminar. O 

interesse processual ou interesse de agir, em suma, exige a conjugação 

do binômio necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é sempre 

indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença de mérito. 

(Curso de direito Processual Civil, volume I, Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e do Processo de Conhecimento, Humberto Theodoro 

Júnior, Ed. Forense, 50ª edição, páginas 62/64). Na espécie, se a parte 

requerente sustenta que ultrapassou a limitação de 30% da margem 

consignável de sua folha de pagamento, patente o seu interesse de agir 

(processual). Assim, a parte requerente demonstrou a necessidade de um 

pronunciamento judicial positivo ou negativo. Trata-se de pedido totalmente 

possível de se buscar por meio do Poder Judiciário, não havendo que se 

falar em falta de interesse de agir. Portanto, rejeito a referida preliminar. 

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela parte requerida 

Banco Olé Bonsucesso S/A, de que, na demanda quem deveria constar 

no polo passivo é o órgão consignante da parte requerente, que é 

responsável pela autorização da consignação, não se sustenta. Os 

contratos de empréstimos consignados, objetos da presente lide, foram 

firmados entre a parte requerente e o Banco Olé Bonsucesso S/A, 

estabelecendo-se assim, a relação jurídica entre as referidas partes. 

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da referida 

Instituição Financeira, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. Quanto 

ao Pedido de revogação da assistência de justiça gratuita, requerida pelo 

Banco do Brasil S/A, não merece guarida, pois conforme se depreende 

nos autos, no id. 13436875 - Pág. 1/13436913 - Pág. 1 a parte requerente 

recolheu as custas e taxas judiciais do processo. Portanto, não merece 

prosperar tal pretensão. Pela análise da inicial percebe-se que a parte 

requerente pretende com a presente ação a adequação dos contratos que 

estão sendo descontados em sua folha de pagamento com a limitação do 

máximo legal de 30% da remuneração, em relação aos empréstimos 
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contraídos com as requeridas: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, 

Banco BMG S.A e Banco do Brasil S.A. Podemos perceber que nos 

proventos da parte requerente (ID. Num. 13291518 – Pág.1), do mês de 

01/2018, o mesmo recebeu o valor de R$ 7.552,34 (sete mil quinhentos e 

cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos) e foi descontado de 

empréstimos consignados e cartão no valor total de R$ 2.489,74 (dois mil 

quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), o que 

está acima do patamar de 30%. Da mesma maneira, verifica-se, do mês de 

06/2018 (ID. Num. 14204149 – Pág.1), o mesmo recebeu o valor de R$ 

7.717,74 (sete mil setecentos e dezessete reais e setenta e quatro 

centavos) e foi descontado de empréstimos consignados e cartão no 

valor total de R$ 1.745,38 (um mil setecentos e quarenta e cinco reais e 

trinta e oito centavos), o que está acima do patamar de 30%, pois o valor 

permitido seria de R$ 1.546,37 (um mil quinhentos e quarenta e seis reais e 

trinta e sete centavos). Portanto, os empréstimos consignáveis e cartão 

em folha de pagamento, devem obrigatoriamente respeitar o limite de 30%, 

que não foi observado no caso em tela, em relação aos Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S/A, Banco BMG S.A. No caso deverão as 

partes requeridas Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, Banco BMG 

S.A, moldar o limite de 30%, observando cada contrato, aumentando-se a 

quantidade de parcela ou outro meio que não comprometa o salário mensal 

de parte requerente. Não trouxeram os requeridos à comprovação de 

concessão de margem do órgão empregador para efetivar os descontos 

dos empréstimos de consignação e cartão em folha de pagamento, como 

vem sendo efetuado, violando disposição legal por ultrapassar o limite de 

30%(trinta por cento) da renda do autor, o que não pode persistir. Assim, 

o limite de descontos em folha seja dos empréstimos ou cartão devem 

ficar limitado no percentual acima indicado, razão pela qual, se faz 

conceder a tutela antecipada para limitar os descontos em folha de 

pagamento da parte requerente de 30%(trinta por cento) das dívidas ali 

debitadas. Deverá o limite de 30% ser observado, devendo o Órgão 

Empregador reajustar tais descontos, observando o percentual de cada 

empréstimo. O saldo remanescente deverão os requeridos buscarem 

outra forma de recebimento. Percebe-se que pelos contratos juntados aos 

autos (id. 14162037 – Pág.1 e 14162049 – Pág.1), que as partes 

pactuaram, respectivamente, os contratos: BB Cred. Renovação nº 

875001629 e BB Crédito Salário nº 821525305. Vejam que o contrato 

celebrado com o requerido BB Cred. Renovação nº 875001629, pela 

pesquisa realizada no site do Banco do Brasil, é identificado como: BB 

Crédito Renovação “Para você que já possui empréstimos pessoais no 

Banco do Brasil, o BB possui a linha BB Crédito Renovação. Você pode 

juntar seus empréstimos em um único contrato; Se precisar, pode usar o 

BB Crédito Renovação para readequar as parcelas ao seu orçamento; 

Tem a possibilidade de levar troco (crédito extra para usar como quiser); E 

a comodidade do débito das parcelas direto na sua conta-corrente. Você 

ainda pode escolher até dois meses por ano para ficar sem pagar 

parcelas”. http://www.bb.com.br/portalbb/page44,116,3452,1,1,1,1.bb?

codigoNoticia=27494&codigoMenu=172&codigoRet=14949&bread=2_2_2. 

Negritei. O contrato BB Crédito Salário nº 821525305, onde pela pesquisa 

realizada verifica-se que: “é uma linha de empréstimo pessoal exclusiva 

para os funcionários de empresas que processam a folha de pagamento 

pelo Banco do Brasil. A disponibilização do crédito é rápida e sem 

burocracia: a solicitação pode ser feita nos terminais de auto-atendimento 

do BB, na Internet, no celular ou na Central de Atendimento BB. Débito na 

c o n t a  c o r r e n t e  d o 

funcionário”(http://www.bb.com.br/portalbb/page100,106,5712,10,1,1,2.b

b?codigoNoticia=5578&codigoMenu=102&codigoRet=4722&bread=1_4_2). 

Negritei. A referida limitação de 30% dos descontos em folha de 

pagamento tem o fim de se evitar a privação dos recursos indispensáveis 

à sobrevivência do trabalhador e da sua família, com base no princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana e, ainda, visa um meio de 

facilitar o pagamento da dívida. Previamente, conforme já se posicionou os 

Tribunais Superiores (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 

03.02.2011), a limitação dos descontos em 30% está relacionada aos 

contratos consignados ou cartão em folha de pagamento, não abrangendo 

outros empréstimos debitados em conta corrente ou outras contas que 

estão em débito automático ou mesmo aquelas que são debitadas em 

conta corrente, como exemplo cartão de crédito. Desta forma, não há 

como os descontos de empréstimos junto ao Bando do Brasil S/A, estar 

limitado na margem pretendida na inicial, pois caberia a parte autora zelar 

pela sua situação financeira. O que estão afetos a limitação, são os 

empréstimos ou cartão consignáveis descontados em folha de pagamento. 

Empréstimos contratados e debitados em conta corrente não fazem “jus” a 

tal limitação. Diante do exposto e considerando o que mais consta nos 

autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente e ACOLHO EM PARTE o 

pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de 

Processo Civil, CONCEDENDO a tutela antecipada para determinar a 

redução dos empréstimos descontados em folha de pagamento e cartão 

descontados também em folha de pagamento, referente aos descontos 

contratos firmado com os requeridos Banco Bonsucesso S/A e Banco 

BMG S/A, no percentual de 30% da remuneração da parte requerente. 

Oficie-se ao Órgão Empregador que deverá observar o percentual de 

cada Instituição. Condeno os requeridos Banco Bonsucesso S/A e Banco 

BMG S/A, nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da causa, a contar do 

ajuizamento da ação. Condeno o autor no pagamento dos honorários 

advocatícios ao Banco do Brasil S/A, em 10%(dez por cento) da causa, a 

contar do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, intimem-se os requeridos 

Banco Bonsucesso S/A e Banco BMG S/A, para pagarem a condenação, 

em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e 

expedição de mandado de penhora. O mesmo o fazendo em relação ao 

autor, com relação ao Banco do Brasil S/A. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

06.08.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023909-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (RÉU)

BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023909-21.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME, VALDECIR FERREIRA DE 

CARVALHO Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, de plano a expedição 

do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos termos 

pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, que, 

caso o réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios 

(NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o 

réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(NCPC, art. 702). A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judiciais pelo Autor, em quinze (15) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 2 de agosto de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023937-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAICE DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

LUCIANO DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

LAICE DA SILVA PEREIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023937-86.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: LAICE DA SILVA PEREIRA - ME, LAICE DA 

SILVA PEREIRA, LUCIANO DA SILVA PEREIRA Vistos. EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias das 

diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 2 de agosto de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023944-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GARCIA COMERCIO DE BATERIAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

GARCIA BENEDITO DA CRUZ (EXECUTADO)

ANTONIA TATIANA SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023944-78.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: GARCIA COMERCIO DE BATERIAS E 

SERVICOS LTDA - ME, GARCIA BENEDITO DA CRUZ, ANTONIA TATIANA 

SOUZA DA SILVA Vistos. EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, 

citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento apontado na 

inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, 

art. 829). Proposta a presente execução de título extrajudicial, nos termos 

dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, 

ressaltando-se que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso 

queira, o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida 

pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de 

averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do 

NCPC. Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no 

mandado as disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem 

cumpridas pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça, por meio do pagamento de 

guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do 

TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 2 de agosto de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023952-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO SOUSA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023952-55.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: AGNALDO SOUSA SOARES Vistos. 

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, 

fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias das 

diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 2 de agosto de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002033-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA GRAZIELE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT0013786A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002033-44.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JULIA GRAZIELE DOS 

SANTOS FERREIRA Vistos. Prima facie, registre-se que em consulta ao 

sistema Renajud, inexiste restrição para o veículo em questão. No mais, a 

respeito do pedido da parte Requerida (ID. 10481430), deve esta adequar 

o pedido para processamento do feito como cumprimento de sentença, 

nos termos do art. 523, e ss. do CPC, ou 536, e ss. do CPC, em quinze 

(15) dias. Sobre a oferta da Requerida em reaver o bem, intime-se o Autor 

a manifestar-se em igual prazo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 31 de 

julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 758321 Nr: 10557-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTON CHARLES DE ANDRADE BARRETO 

ME, NORTON CHARLES DE ANDRADE BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em quinze (15) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 713251 Nr: 6462-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON LUIZ RIBEIRO TAMBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875-SP

 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$ 55.719,32 (demonstrativo de 

cálculo – fl. 160).

 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.

Não havendo sucesso na penhora, intime-se o Exequente a requerer o 

que entender de direito em cinco (05) dias, sob pena de extinção por 

inexistência de bens.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 961088 Nr: 5264-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISANTOS SANTANA FERREIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 Vistos.

Considerando que a liminar deferida nos autos não efetivou-se, a fim de 

evitarmos a eternização de demandas dessa natureza, alvitro o Autor 

acerca do art. 4º, da Lei de Busca e Apreensão para adequar-se ao rito 

processual implementado pela Lei 13.043/14, que faculta ao Credor 

postular a conversão da presente ação em execução de título extrajudicial 

diante destas eventuais circunstâncias.

Para tanto, intime-se este a trazer aos autos o quantum debeatur 

atualizado em quinze (15) dias, vindo então conclusos para deliberação 

sobre o levantamento do valor depositado nos autos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 803403 Nr: 9862-35.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE GALVÃO FERREIRA 

DO VALE - OAB:10.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por VANIA PEREIRA DE 

SOUZA em face de BANCO DO BRASIL S/A (fls. 181/184).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime o 

Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos para que efetue 

o pagamento no valor de R$ 11.789,40 – montante apontado as fls. 184, 

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 das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 965521 Nr: 7173-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para rejeitar a 

tese posta nas pretensões iniciais da Autora, e por consequência, 

REVOGO a tutela concedida (fls. 56/56-verso), em relação aos restritivos 

de crédito.CONDENO a Autora ANA MARIA DE CARVALHO ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os 

quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, 

do CPC.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1064069 Nr: 52743-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREMILDA DE FATIMA SALES BACCA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5967/MT, VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - 

OAB:4653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

Intimem-se as partes litigantes do retorno dos autos a instância de piso, e 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem o que entender de direito.

 Intime-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 343550 Nr: 13784-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SILVEIRA E TEIXEIRA LTDA 

ME, ELAINE DA SILVEIRA, FLORENTINO MESSIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 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$ 78.920,27 (demonstrativo de 

cálculo – fls. 135/144).

 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.

Não havendo sucesso na penhora, intime-se o Exequente a requerer o 

que entender de direito em cinco (05) dias, sob pena de extinção por 

inexistência de bens.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 798126 Nr: 4514-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACENIL SEVERINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 DESPACHO

 Vistos.

Tendo em vista os pedidos de fls. 143/144, advirto o Exequente que se 

este pretende acrescentar ao cumprimento de sentença o petitório retro, 

devendo aportar aos autos o valor pretendido promovendo a liquidação da 

sentença, uma vez que tal diligencia cabe ao interessado promover, 

portanto em quinze (15) dias deve o Exequente adequar os pedidos – fls. 

143/144.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 332376 Nr: 3167-41.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIANNON ARQUITETURA E DECORAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

BANESPA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12.642/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Vistos.

Cumpra-se a novamente as determinações (fls. 71, 77 e 83), atentando-se 

o cartório que as intimações do Embargado sejam realizadas em nome dos 

advogados substabelecidos Dra. Sue Ellen Baldaia Sampaio, OAB/MT 

11366 e Dr. Guilherme de Arruda Cruz, OAB/MT 12642, conforme descrito 

(fl. 44 em apenso).

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 876910 Nr: 14733-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.J.B.S SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, 

DANILO DE BRITO SANTOS, JOÃO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 Vistos.

Intime-se o Banco Autor para manifestar acerca da certidão de citação 

negativa referente ao segundo Requerido Danilo de Brito Santos (fl. 87), 

no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 332376 Nr: 3167-41.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIANNON ARQUITETURA E DECORAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

BANESPA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12.642/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação do Embargado para 

manifestação, em quinze (15) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 724446 Nr: 20107-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M-DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÕES DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MALAQUIAS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o Exequente a dar prosseguimento ao feito em cinco (05) dias, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 833806 Nr: 39188-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART DECORAÇÃO DE AMBIENTE LTDA ME, 

SILVANA PINTO GONÇALVES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processo pendente de providencias pela Secretaria.

Certifique-se as informações concernentes a eventuais embargos à 

execução e sobre qual fase processual encontra-se, ressaltando-se que 

a Secretaria deve atentar-se à manutenção do cadastro dos processos 
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rigorosamente atualizado, com relação às partes, endereços e outros 

dados, neste caso, em que fase encontra-se os embargos que tramitam 

ou tramitaram em apenso a estes autos.

CNGCGJ, art. 482: A Racionalização do processo de produção 

compreenderá as medidas a seguir indicadas, na forma do manual de que 

trata o art. 479 da CNGC sem prejuízo de outras nele contidas:

 XI - Manutenção do cadastro de processos rigorosamente atualizado, 

com relação às partes, endereços, advogados e outros dados, bem assim 

lançamento de todos os andamentos processuais, com a necessária 

correção e clareza, visando a formação do processo digital que 

corresponda à realidade do processo físico.

No mais, sem prejuízos da determinação supra, tendo demonstrado a 

inexistência de outros bens penhoráveis, possui o Credor direito de 

diligenciar na busca de seus créditos – art. 797, CPC , mostrando-se 

adequado que se permita ao Oficial de Justiça dirigir-se ao local indicado 

pelo Exequente e que proceda no arrolamento dos bens existentes no 

local.

Defiro, portanto o pedido de fl. 72, devendo ser expedido mandado de 

penhora nos termos do art. 831 e ss. do CPC.

Em quinze (15) dias o Exequente comprove o recolhimento da diligencia do 

oficial de justiça, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 24169 Nr: 2790-56.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU PEREIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ANIBAL SILVA - 

OAB:4121/MT

 DESPACHO

 Vistos.

 Proceda-se a restrição dos bens indicados às fls. 194/195, através do 

RENAJUD, nos moldes do art. 3º, §9º, do Decreto-Lei 911/67.

Após intime-se o Exequente para em cinco (05) dias requerer o que 

entender de direito.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1254761 Nr: 22608-90.2017.811.0041

 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: ROMILDA TOMAZ MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MALAQUIAS MENDES, SICCOB 

COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO VESTUARIO E CONFECÇOES 

DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso, sendo demonstrado que a parte possui rendimento para o 

custeio das despesas processuais, deve ser mantida a decisão que 

revogou a assistência judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela Embargante e nos 

termos do art. 101, § 2º, do NCPC, outorgo-lhe o prazo de cinco (05) dias 

para recolher as custas e taxa judiciais, sob pena de imediato 

cancelamento da distribuição.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 278143 Nr: 5211-67.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BANESPA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIANNON ARQUITETURA E DECORAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12.642/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHERZAN AUZANI - OAB:6624/MT, NATASHA DE OLIVEIRA 

MENDES COUTINHO - OAB:16.445

 Vistos.

Cumpra-se a novamente as determinações (fls. 67, 70 e 71), atentando-se 

o cartório que as intimações do Exequente sejam realizadas em nome dos 

advogados substabelecidos Dra. Sue Ellen Baldaia Sampaio, OAB/MT 

11366 e Dr. Guilherme de Arruda Cruz, OAB/MT 12642, conforme descrito 

(fl. 44), tendo em vista que as intimações ainda estão sendo realizadas em 

nome da Dra. Renata Karla Batista e Silva, OAB/MT 8753, ao qual acarreou 

instrumento de renúncia em Maio/2009 (fl. 46).

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 278143 Nr: 5211-67.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BANESPA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIANNON ARQUITETURA E DECORAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12.642/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHERZAN AUZANI - OAB:6624/MT, NATASHA DE OLIVEIRA 

MENDES COUTINHO - OAB:16.445

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

apresente o documento anunciado às fls. 39/40, isto é, o Termo de 

Cessão e Aquisição de Direitos de Créditos que legitime o Cessionário a 

prosseguir nesta execução sob pena de extinção e arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1071898 Nr: 56223-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.L. COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME, 

LARA CRISTINA FERNANDES FERREIRA, DIRCEU LUIZ PEDROSO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA - OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do Executado, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro a CITAÇÃO POR 

EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez que indisponível a 

publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 02 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 129354 Nr: 15934-87.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMANI DE PAULA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MS 13.116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Vistos.

Considerando o bem imóvel indicado à penhora pelo Exequente (fls. 572), 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação do bem indicado, nos termos 

dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no prazo de 

quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 161867 Nr: 12801-03.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ADRIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, cumprimento da decisão de fls. 101 pelo executado. Na 

oportunidade, impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 909372 Nr: 36398-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO 2014 LTDA, VANILDA 

BARBOSA DA SILVA, MARCELO AUGUSTO CEREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS do Executado Auto Posto 2014 LTDA, via sistemas 

RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os demonstrativos com as 

respostas das consultas, sobre as quais deve o Credor se manifestar em 

cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 397955 Nr: 31839-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VALE RICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA NOVA 

MONTEIRO - OAB:282.660/SP

 retire o credor em cinco dias, certidão de crédito expedida em seu favor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 451542 Nr: 23797-50.2010.811.0041

 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: DAIANE CORREIA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 23797-50.2010.811.0041

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: DAIANE CORREIA SALES

PARTE REQUERIDA: BANCO FINASA BMC S/A

INTIMANDO(A, S): Autor(a): Daiane Correia Sales, Cpf: 01991793103, Rg: 

16856589 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Prof. Isabel 

Campos,n° 7, Quadra. 29, Bairro: Novo Paraíso ii, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 48 (QUARENTA E OITO HORAS), SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA 

FORMA DO ART. 267, II, DO CPC, pois este encontra-se paralisado há 

mais de um (1) ano, devendo para tanto para a parte autora no prazo de 

cinco dias, após fluido do prazo do presente edital dar andamento ao feito 

manifestando sobre a certidão de fls. 213.

Eu, , digitei.

 Cuiabá - MT, 6 de agosto de 2018.

Darlene Miranda

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 390392 Nr: 25839-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 retire a parte credora certidão de crédito expedida a seu favor, em cinco 

dias

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 858240 Nr: 214-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CLEYTON PEREIRA DE MELO - ME, 

ANDERSON CLEYTON PEREIRA DE MELO, SEVERINA ALMEIDA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, Marcela Regina de Almeida Freitas - OAB:9454/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Anderson Cleyton Pereira de 

Melo, Cpf: 01271611120, Rg: 16045424 SSP MT Filiação: Francisco Assis 

de Melo e Creuyza Maria de Melo, brasileiro(a), solteiro(a), autônomo, 
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Endereço: Rua 04, Quadra 13, Casa 36,, Bairro: Pedra 90, Cidade: 

Cuiabá-MT

Executados(as): Anderson Cleyton Pereira de Melo - Me, CNPJ: 

13721577000134Inscrição Estadual: 13.424.824-4, brasileiro(a), Endereço: 

Rua 04, N° 36, Qd. 13, Bairro: Pedra 90, Cidade: Cuiabá-MT

Executados(as): Severina Almeida Siqueira, Cpf: 36172227149, Rg: 

414751 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua N4 (Ou Zero 

Quatro), Quadra 13, Casa 36, Bairro: Parque Cuiabá, Cidade: Cuiabá-MT

Resumo da Incial:A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A - 

MT FOMENTO é credora dos executados na importância de R$ 5.322,52. 

Ficou acordado o pagameto do financiamento em 24 parcelas fixas, 

todavia, o executado pagou apenas as 07 primeiras parcelas e deixou de 

adimplir as demais, entrando em inadimplência com a obrigação firmada. 

Assim, por não terem logrado êxito nas negociações junto aos 

executados, só restou a Agência de Fomento S/A - MT Fomento, propor a 

presente Ação de Execução para ter seu crédito satisfeito na forma da lei.

Decisão/Despacho:Autos n.º 858240 – Execução

Vistos etc.

 Defiro o requerimento retro e, para tanto, determino a citação dos 

executados por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o 

disposto no artigo 257, do CPC.

Transcorrido o prazo assinalado, desde já, nos termos do art. 72, inciso II, 

do CPC, nomeio curadora especial aos devedores, a Defensoria Pública, 

que deverá ser intimada desta nomeação, bem como, para manifestar-se 

em tal condição, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1060021 Nr: 51083-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA, EM 05 (CINCO) DIAS, RETIRAR EDITAL DE CITAÇÃO E EM 

10 (DEZ) DIAS COMPROVAR SUA PUBLICAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 837537 Nr: 42336-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS NOGUEIRA SERVIÇO E COMERCIO 

AGROPECUARIO LTDA, MARIO CELSO DE JESUS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por BANCO BRADESCO 

S.A em face de IRMÃOS NOGUEIRA SERVIÇO E COMÉRCIO 

AGROPECUÁRIO LTDA e Outro (fls. 203/213).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime o 

Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado a fl. 205, 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.

Retifique-se a capa dos autos, eis que se trata de cumprimento de 

sentença.

No mais, proceda-se a abertura do 2º volume dos autos, a partir da fl. 200, 

conforme determina a CNGC/MT em seu art. 337.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 3 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1018200 Nr: 31026-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILZA SIRIA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME DA CRUZ BORGES 

ASSUMPÇÃO - OAB:11793

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 536, § 1º, do CPC, intime-se o Executado BANCO 

ITAUCARD S.A, via advogado constituído nos autos, para cumprir 

obrigação de fazer em quinze (15) dias, consoante petição do Exequente 

Odilza Siria Sampaio as fls. 79/82, sob pena de multa diária que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), que será devida desde o dia em que se 

configurar o descumprimento desta decisão e incidirá enquanto não for 

cumprida esta decisão (art. 537, § 4º, do CPC).

Registre-se que, na hipótese, aplica-se no que couber, o art. 525, do CPC.

Retifique-se a capa dos autos, eis que se trata de cumprimento de 

sentença.

Cumpra-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 803610 Nr: 10067-64.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por LUIZ RODRIGUES DA 

SILVA em face de BANCO DO BRASIL S.A (fls. 343/372).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime o 

Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado a fl. 344-v, 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.

Retifique-se a capa dos autos, eis que se trata de cumprimento de 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 3 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 765581 Nr: 18287-85.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KK DIESEL LTDA - ME, HUMBERTO TAKEO 

KOGA, INARA HARUMI KOGA TAKAHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do Executado, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro a CITAÇÃO POR 

EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez que indisponível a 

publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 03 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 703939 Nr: 38599-53.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEYRE LANE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

 Intime-se o Exequente para em dez (10) dias esclarecer os pedidos de fl. 

71 e requerer o que entender de direito, para consequente 

prosseguimento do feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 769233 Nr: 22184-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E R MOURA E SILVA LTDA, ROSANGELA 

MOURA SILVA, ELSON JACINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 778, III, §§ 1º e 2º, do CPC , defiro a retificação do polo 

ativo da demanda para constar como Exequente a parte IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, 

anotando-se a capa dos autos e no Sistema Apolo.

Intime-se esta a promover o regular andamento processual em cinco (05) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 3 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 365926 Nr: 4309-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. DE SOUZA SANTOS LTDA ME, 

VALQUIRIA ANDREA DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - SÃO CARLOS - OAB:

 DESPACHO

 Vistos.

Tendo em vista o pedido do Exequente, expeça-se ALVARÁ, em seu 

favor, para levantamento dos valores bloqueados a fl. 138, para a conta 

bancária indicada nos autos – fl. 144.

Por fim, defiro o requerimento para que, em 30 (trinta) dias, o Exequente 

aporte aos autos a planilha atualizada do débito remanescente a fim de 

que requeira o que entender de direito sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 381490 Nr: 16937-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STHYRMER & TINTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

 Tendo em vista que em consulta realizada junto ao sistema Renajud não 

foram localizados bens, intime-se o Exequente para, em dez (10) dias, 

esclarecer os pedidos de fl. 126 requerendo o que entender de direito, 

para consequente prosseguimento do feito, sob pena de extinção por 

inexistência de bens.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 781571 Nr: 35176-17.2012.811.0041

 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): PAUSANOBRE COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA -ME, HELENA MARIA MACHADO, RITA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em quinze (15) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 757934 Nr: 10145-92.2012.811.0041

 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: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE CASTRO CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:257.220 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, seguem os demonstrativos 

com as respostas das consultas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1149505 Nr: 31486-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARICELMA REGINA MOURA BUENO DE 

JESUS, MARILUCY RODRIGUES DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Indefiro o pedido do Exequente para que seja realizada consulta junto aos 

sistemas da companhia telefônica VIVO e a empresa fornecedora de 

energia elétrica ENERGISA, pois a diligência pode ser realizada pela 

própria parte, mediante o custeio das despesas da pesquisa.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o regular processamento do feito a 

fim de efetivar a citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 761731 Nr: 14220-77.2012.811.0041

 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): CLEBER LIMA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Indefiro o pedido do Exequente para que seja realizada consulta junto ao 

sistema SIEL, pois a diligência pode ser realizada pela própria parte, junto 

ao Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, mediante o custeio das despesas da 

pesquisa.

No entanto, seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema 

INFOJUD. Consigno que havendo informação de endereço distinto daquele 

dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação, caso 

contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar prosseguimento 

ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a citação dos 

Executados.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 879950 Nr: 16733-47.2014.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em quinze (15) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 751342 Nr: 3090-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E G DIAS TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, IVO PEREIRA - OAB:143801/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DESPACHO

Vistos.

Sobre o pedido de fl. 126, intime-se o Exequente para em quinze (15) dias, 

fundamentar/esclarecer o pleito para suspensão processo.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 424689 Nr: 8521-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA HELENA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 DESPACHO

Vistos.

Processo concluso pendente de certificação pela Secretaria.

 Certifique-se o transito em julgado da sentença prolatada nos autos.

 Após, intime-se a Requerida a adequar o pedido de fls. 281/283 nos 

termos do art. 536 e ss. do CPC, em quinze (15) dias.

 Intime-se.

 Cuiabá (MT), 3 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 717140 Nr: 11457-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E MADI INDUSTRIA DE ALIMENTOS, JOSÉ 

EDUARDO MADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16.208/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018, WAGNER 

DUARTE DE ARRUDA - OAB:12927-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 178606 Nr: 25987-93.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. C. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO PANISSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ANA HELENA CASADEI - OAB:7240/MT, ELTON ALAVER 

BARROSO - OAB:34050/PR, GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/OAB-MT, GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - 

OAB:23.574/MT, IVO SÉRGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, 

JEFFERSON DO CARMO ASSIS - OAB:4680/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6.879/MT

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 761279 Nr: 13731-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINA MARIA DE BARROS SALEH - ME, 

MUSBAH AHMAD SALEH, NASSIN MUSBAH AHMARD SALEH, PAULINA 

MARIA DE BARROS SALEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Musbah Ahmad Saleh, Cpf: 

13790331104, Rg: 031213 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), viuvo(a), 

Endereço: Av. Joao Gomes Sobrinho, 203, Bairro: Lixeira, Cidade: 

Cuiabá-MT

Executados(as): Nassin Musbah Ahmard Saleh, Cpf: 46015841168 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), empresário, Endereço: Av: João Gomes 

Sobrinho, 203 Apto. 03, Bairro: Lixeira, Cidade: Cuiabá-MT

Executados(as): Paulina Maria de Barros Saleh, Cpf: 17267595200, Rg: 

6391630 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), empresária, 

Endereço: Rua Dr. Manoel Vargas, 254, Bairro: Cristo Rei, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Resumo da Inicial:A primeira executada, em 25.06.2008, contratou crédito 

inicial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como faz prova a 

Nota de Crédito Comercial nº 40/01910-1, com vencimento fixado para 

01.07.2010, tendo comparecido no título os demais executados na 

qualidade de devedores solidários.

 Em função do negócio entabulado o exequente tornou-se credor de citada 

quantia, acrescida dos encargos contratuais e legais, previstos no título 

em questão.

No entanto, os executados deixaram de adimplir os pagamentos a que se 

obrigaram.

Configurado o inadimplemento, resta ao exequente promover a execução 

de seu crédito, como lhe faculta a lei, mediante execução judicial.

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 850907 Nr: 53924-63.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYNA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, 

ELENICE SOARES CUNHA, JANE LUIZA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Indefiro o pedido do Exequente para que seja realizada consulta junto ao 

sistema SIEL, pois a diligência pode ser realizada pela própria parte, junto 

ao Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, mediante o custeio das despesas da 

pesquisa.

No entanto, seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema 

INFOJUD e RENAJUD. Consigno que havendo informação de endereço 

distinto daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de 

citação, caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação dos Executados.

 Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023974-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO CARDOSO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023974-16.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO 

CARDOSO DE MELO REQUERIDO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A Vistos. Prima 

facie, defiro ao Autor os benefícios da Justiça Gratuita. Em análise ao 

pleito inicial, ressalte-se que tratando-se de ação revisional, os pedidos de 

ações desta natureza não podem ser formulados de forma vaga, sem 

indicação de valores incontroversos do aludido instrumento. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS ABUSIVAS – 

ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – NÃO QUANTIFICADO O 

VALOR INCONTROVERSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 
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quantificar o valor incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º). Incumbe 

ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é 

vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades de 

forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas, 

bem como não indicou o valor considerado incontroverso. (Ap 9630/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 

30/05/2017) Portanto, em resignação ao § 2º, do art. 330, do CPC, 

determino a emenda a inicial para que o Autor indique o valor controverso 

e incontroverso do contrato, ora sub judice, sob pena de inépcia da inicial, 

em quinze (15) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 2 de agosto de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1023545-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - SP63477-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023545-49.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE DOS SANTOS NETO RÉU: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Da inicial e dos documentos 

que a acompanham, constata-se que na verdade, trata-se do antigo 

procedimento para exibição de documentos, medida que com a entrada em 

vigor da Lei 13.105/15, adequa-se melhor à ação autônoma de produção 

antecipada da prova disciplinada nos artigos. 381 e seguintes, do CPC.[1] 

Na hipótese, possível a aplicação do principio da fungibilidade em nome do 

poder geral de cautela e da instrumentalidade para receber a inicial como 

ação para produção antecipada de provas consoante art. 381, II e III, e art. 

382, ambos do CPC, pois o procedimento eleito pelo Autor é compatível 

com a adequação ora ajustada. Portanto, preenchidos os requisitos iniciais 

para seu deferimento liminar, CITE-SE o Requerido para dar sua resposta 

em cinco (05) dias, permitindo-lhe que afirme a inexistência do dever de 

exibir ou justa causa para não o fazer, em sintonia com os artigos 398 e 

399 do CPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 2 de agosto de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1]Art. 381. A produção 

antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado 

receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de 

certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja 

suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de 

solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar 

ou evitar o ajuizamento de ação.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004633-04.2018.8.11.0041

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:

JOSE DE SOUZA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004633-04.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSE DE SOUZA LEITE Vistos. 

Interpostos embargos declaratórios pelo Autor, tempestivos. Contudo, os 

embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

eclodir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Novo 

Código de Processo Civil. Incabível, no entanto, se, por meio desse 

mecanismo, a parte objetiva simplesmente alcançar um pronunciamento 

jurisdicional que se coadune com a tese por ela suscitada ou com o 

resultado que deseja obter, quando na verdade está a sentença objurgada 

exaustivamente fundamentada no que tange aos pontos que formaram o 

convencimento deste juízo. Portanto, sem maiores delongas, conheço dos 

Embargos de Declaração (ID. 13569246) porque próprios e tempestivos, 

mas nego-lhes provimento porque não vislumbro omissão, contradição ou 

obscuridade na sentença ID. 13370914. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

quinta-feira, 1 de agosto de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020863-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR GARCIA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020863-24.2018.8.11.0041. AUTOR: WALDIR GARCIA GOMES RÉU: 

BANCO BRADESCO SA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos. Cumpra-se a decisão proferida em sede de recurso de agravo de 

instrumento e preparem-se os atos para realização da audiência de 

conciliação, já designada nos autos. Registre-se que neste ínterim foram 

prestadas informações ao MD. Relator do recurso de agravo de 

instrumento interposto pelo Autor por meio de ofício remetido via malote 

digital, conforme recibo em anexo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 2 de 

agosto de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025629-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO PASTORIL SANTA PAULA LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARIO SOARES BRANDAO (EXECUTADO)

SERGIO SOARES BRANDAO (EXECUTADO)

MARIO SOARES BRANDAO FILHO (EXECUTADO)

SORAYA AMARAL FARIA BRANDAO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024067-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON ANTONIO TROMBIM (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 
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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: 1017355-07.2017.8.11.0041

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 MOREIRA RIBEIRO DE MELLO (EXECUTADO)

T M RIBEIRO DE MELLO - 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009321-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO BARROS DUARTE OAB - MT5373/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009321-43.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Mantenho 

integralmente a decisão de ID 5822292. Deve o requerente procurar as 

vias adequadas para que possa ter acesso aos documentos comuns 

entre as partes, como por exemplo, a propositura de ação cautelar de 

exibição de documentos. Novamente ressalto que é inviável a 

apresentação de documentos pelo requerido, quando o requerente 

desconhece o que está a pedir em juízo. Ressalto que o que se trata de 

documento indispensável, neste caso, é o contrato firmado entre as 

partes em que pretende a revisão dos encargos incidentes nestes. Ainda, 

a decisão de ID 8849489 é clara, havendo a necessidade de verificação 

das cláusulas contratadas por ambas as partes, como pretende revisar 

em sua petição inicial. Destarte, com fundamento no art. 282, III, e 284, 

ambos do CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, determino ao requerente 

que emende a inicial, em novo prazo que concedo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, devendo apresentar o contrato em juízo 

que pretende controverter, ao que, novamente, indefiro a apresentação 

destes pelo requerido. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 14 de novembro de 2017. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028637-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL LARA LEITE (RÉU)

 

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: 1021642-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA CRISTIANE PALOMO (EXECUTADO)

EVA CRISTIANE PALOMO - 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023946-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ARGUELHO DE FARIA - ME (EXECUTADO)

RICARDO ARGUELHO DE FARIA (EXECUTADO)

OLAVO DA COSTA FARIA (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: 1026433-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SABINO DA SILVA - EPP (EXECUTADO)

JOSE SABINO DA SILVA (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 
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§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025543-86.2017.8.11.0041

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:

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO (RÉU)

CMGM MINERACAO LTDA (RÉU)

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025833-04.2017.8.11.0041

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:

CAMILA BICUDO VILELA 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022582-12.2016.8.11.0041

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:

JOSE CARLOS WAGNER (EXECUTADO)

ELIZABETH MARQUES WAGNER (EXECUTADO)

IAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (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: 1020975-61.2016.8.11.0041

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:

EMERSON MARINHO DA CRUZ (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023453-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LURDIVINA ALVES FEITOZA E 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 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: 1017971-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO APARECIDO PINTO ORTEGA (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: 1023298-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS PEREIRA DE CASTRO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018061-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UELLINGTON LUNA PINHEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1018061-87.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSOROCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: UELLINGTON LUNA 

PINHEIRO DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o requerente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 21 de setembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020686-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (RÉU)

GRUPO Z2 IMPORTACAO E EXPORTACAO ELETRO-ELETRONICOS LTDA - 

ME (RÉU)

 

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: 1010907-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA LUCIANA MORAES OAB - MT13096/B (ADVOGADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR ZEITOUN (EXECUTADO)

I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

IRLAN ZEITOUN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para COMPLEMENTAR o 

deposito das diligências para condução do Oficial de acordo com a tabela 

de diligências contida no site do SINDOJUS, procedendo o deposito da 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com o art. 

1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser 

realizado via emissão de Guias 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: 1015706-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI APARECIDO DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015706-41.2016.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: CLAUDINEI APARECIDO DE 

FIGUEIREDO DESPACHO Vistos etc. Compulsando os autos vejo que o 

feito já foi devidamente sentenciado, conforme sentença de Id 4315718. 

Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. Intime-se e cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 06 de agosto 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: 1017809-84.2017.8.11.0041

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:

JOAO PEDRO DA SILVA MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 7 8 0 9 - 8 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOAO PEDRO 

DA SILVA MELO Despacho Vistos etc. Tendo em vista o pedido junto ao ID 

12708119, intime-se o requerente e seu patrono, via imprensa, para 

promover a busca e apreensão do bem gravado e citação do requerido, 

conforme nova redação do § 12º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

13.043/2014, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 06 de agosto 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: 1021661-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA (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: 1004579-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS PEREIRA LEITE (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 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 
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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: 1017590-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UEMERSON DO CARMO SILVA - ME (EXECUTADO)

UEMERSON DO CARMO SILVA (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: 1023638-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M A MARTINS - ME (EXECUTADO)

LUCIANE MARTINS LIMA (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: 1015126-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX LUIS DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 5 1 2 6 - 4 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MAX LUIS DE 

ARRUDA Despacho Vistos etc. Compulsando os autos verifico a ausência 

do contrato em que se funda o pedido, diante disso, intime-se o requerente 

para emendar a inicial, trazendo o contrato firmado entre as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 06 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 809899 Nr: 16388-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIETH MARIA DE PINHO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 849921 Nr: 53042-04.2013.811.0041

 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): LIMPE FÁCIL SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, 

FRANCISCO ABELARDO DOS SANTOS, THAYSE LUCELIA BEZERRA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 944953 Nr: 57406-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTFAST DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE 

LIMPEZA EIRELI - ME, JOSIAS DA SILVA JESUS, ADCELI NOBRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quantoas devoluções das correspondências .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 823703 Nr: 29782-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACIQUE REFRIGERAÇÃO LTDA, EVALDINO 

HILLESHEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, a Carta de Intimação de fls. 40/42 foram devolvidas pela 

ECT pelo motivo "NÃO EXISTE O NR.", conforme se vê às fls. 44/45. Diante 
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disso, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar nos autos 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.: 445678 Nr: 20215-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHF DE CASTRO, WILSON LUIZ LENTCH 

PAWLINA, FRANCISCA HELENA FERNANDES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10196, 

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): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1082421 Nr: 2678-23.2016.811.0041

 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: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO F DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT, JOAO BARBOSA - OAB:4246 PE

 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 no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 721752 Nr: 17267-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA E CUNHA LTDA, FREDERICO 

GUILHERME RIBEIRO DA COSTA GARCIA, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, MARIA DA GLÓRIA RIBEIRO GARCIA, DANIELA BENINI GALETTI 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 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 no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1162772 Nr: 37090-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA GONÇALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a petição de fls 84/89, sob pena de concordância tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1141600 Nr: 28149-41.2016.811.0041

 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: KATIA REGI ALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A, BANCO BTG PACTUAL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Muszkat - 

OAB:OAB/SP222.797, CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS - 

OAB:14.153/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e, de consequência, 

declaro extinto o feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco BTG 

Pactual S/A com a extinção do feito em relação ao mesmo, nos termos do 

art. 485, VI, do Código de Processo Civil.Condeno a requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios dos 

requeridos, 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 beneficiária 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1159361 Nr: 35662-60.2016.811.0041

 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: JAIR PATROCINIO PEREIRA, LIZANDRA SEGALIN 

PATROCINIO PEREIRA, EMPRESA L. S. PATROCINIO PEREIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M GONZALES JUNIOR - 

OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA REGINA ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 Vistos etc.I – Compulsando detidamente os autos, constato que não há 

mot ivos para que a d is t r ibu ição seja real izada por 

continência/dependência aos autos de n. 42933-28.2013 (código 838226), 

posto que não possuem a mesma causa de pedir.II – Ainda, 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 declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais e materiais posta por Jair Patrocínio Pereira 

e Outros em face de Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A 

– MT Fomento, APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da lide não 
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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 desapensados e 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.: 838226 Nr: 42933-28.2013.811.0041

 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): L. S. PATROCINIO PEREIRA-ME, LIZANDRA 

SEGALIN PATROCINIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 934548 Nr: 51747-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, RICARDO NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIETA DO NASCIMENTO SOUZA FARIA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447- SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que a parte requerida “ 

mudou-se”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 923224 Nr: 45362-31.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA COSTA, RANGEL WILLIAN DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA BRITO 

SILVA RAMOS - OAB:11.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte autora/apelante 

beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial de fl 120.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1048295 Nr: 45645-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SANDRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339, JULIANA DE OLIVEIRA MOURA - OAB:20.379O

 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 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1145105 Nr: 29677-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ANETH PEDROSO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FÉLIX GONÇALVES 

- OAB:20.567

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17.528 OAB/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que há depósito nos autos, designo o dia 05/09/2018, às 

15:30 horas, para audiência de conciliação, devendo as partes 

comparecem munidas com propostas de acordo.

Intimem-se as partes pessoalmente, e seus patronos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1135244 Nr: 25198-74.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DE ALMEIDA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CASADO JUNIOR - 

OAB:16.631/MT, PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - OAB:21.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, e, de consequência, declaro 

a inexistência e inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 56.976,00 e 

R$ 48.672,48, fls. 37.Torno definitiva a tutela antecipada e determino a 

exclusão de qualquer anotação em nome do requerente efetuada pelo 

requerido.Condeno o Banco requerido a pagar ao requerente, à título de 

indenização por danos morais, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

devendo incidir correção monetária pelo INPC desde a presente data 

(Súmula 362 do STJ), e juros moratórios desde a citação (Art. 405, do 

CCB/2002 e art. 240, do CPC).Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os 

quais arbitro em 20% (vinte por cento) do montante da 

condenação.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.: 833306 Nr: 38756-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO LORENZETTI SANCTIS PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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.: 815564 Nr: 22007-26.2013.811.0041

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA DA ROSA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202/MT, WENDELL DUTRA VITAL - OAB:22269

 Vistos etc.

I – Revogo a decisão de fls. 64, pois, sem a apreensão do bem, com a 

execução da liminar (decisão inicial de fls. 35), não há como citar a 

requerida.

II – Indefiro o pedido de fls. 89, pois o único mandado cumprido nesta 

demanda, conforme certidão de fls. 83, informa que o imóvel estava 

fechado.

Ademais, na Procuração de fls. 50 a requerida indica o mesmo endereço 

constante do contrato e da inicial.

III – Pelo exposto, intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com 

AR), e seu patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se. Após, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1127329 Nr: 21900-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA QUINTINO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a emenda à inicial de fls. 19/20 e 23/24, trazendo o requerente o 

instrumento de protesto e a planilha de débito do requerido.

Regularize-se o valor dado à causa para R$ 18.501,32.

Intime-se o requerente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para efetuar o pagamento complementar das custas iniciais 

de distribuição de fls. 06 e 06v, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1006625 Nr: 26218-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE PEREIRA DA COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 27 e determino o desentranhamento do mandado de 

fls. 18 apenas para a devida CITAÇÃO DA REQUERIDA, no endereço 

indicado às fls. 27.

Assim, defiro os benefícios do artigo 212 do Código de Processo Civil, 

faça-se constar no mandado.

Indefiro por ora o pedido de arrombamento, posto que sequer houve 

cumprimento de outro mandado.

Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial.

Intime-se o requerente 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.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 271335 Nr: 2995-36.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA, CLÁUDIA 

AMÉLIA LIMA DE CASTRO PIAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9.223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Vistos etc.I – (...) Assim, tenho que os argumentos do banco impugnante, 

não merecem acolhimento.Com efeito, o cálculo realizado pela Contadoria 

considerou exatamente as datas para correção monetária a partir do 

arbitramento dos honorários e no tocante aos juros moratórios incidiu no 

cálculo a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixou.Assim, 

pelo exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pelo banco executado.II – E de consequência, homologo o 

cálculo do débito apresentado pela Contadoria às fls. 420 e reconheço o 

excesso de execução ali indicado.Imprescindível realizar a atualização do 

cálculo da Contadoria, apurando-se o valor exato que deve ser liberado 

em favor do banco, por se tratar de excesso de execução.III – Decorrido o 

prazo recursal desta decisão, certifique-se.IV – Em seguida, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para atualização do cálculo de fl. 420.Após, 

voltem-me os autos imediatamente em conclusão.Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 232569 Nr: 1988-43.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, MAURO PAULO GALERA 

MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL RIBEIRO FILHO, MERCEDES COSTA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB:5.073/MT, ROGÉRIO 

CAPOROSSI E SILVA - OAB:6183/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 954.

I – Proceda a Secretaria à abertura de novo volume dos Autos.

II – Defiro o pedido de fls. 1000 e suspendo a execução, pelo prazo de 01 

(um) ano, nos termos do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil.

Decorrido o referido prazo, independente de novo despacho, intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu advogado, via 

imprensa, para adotar medidas visando o andamento do feito, no prazo de 
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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.: 246467 Nr: 14141-11.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAIR RODRIGUES RONDON FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Tendo em vista o 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 do numerário penhorado neste feito às fls. 103, 

no prazo de 02 (dois) dias.II – No que tange à penhora realizada na conta 

do executado, e do retorno da carta de intimação de fls. 106 com a 

informação: “não existe o nr.”, tenho que não há necessidade de intimação 

do executado.Ressalto que a Sentença foi proferida enquanto vigente o 

Código de Processo Civil de 1973, bem como a Certidão de Trânsito em 

Julgado.Conforme decisão de fls. 101, não há que se falar em intimação 

de requerido revel para início do prazo estabelecido no artigo 475-J do 

CPC/73. Além do mais, o art. 346 do CPC/15, antigo 322 do CPC/73, 

determina que:“Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono 

nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão 

oficial.Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.”Assim, não há 

obrigatoriedade em intimar o revel, pois os prazos contra ele fluirão da 

data de publicação do ato decisório no diário oficial.A jurisprudência é 

pacífica: (...) III – Após, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos para extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento e 

expedição do competente alvará judicial ao credor, conforme dados de fls. 

122, para o devido levantamento da quantia penhorada à título de 

pagamento de honorários advocatícios.Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1106074 Nr: 12986-21.2016.811.0041

 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: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FLORÊNCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT, JOAO BARBOSA - OAB:4246 PE, JOÃOALVES 

BARBOSA FILHO - OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:22.685/O, ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - OAB:22661-0

 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 – Indefiro também o pleito de consulta de dados cadastrais do requerido 

junto ao Bacenjud e Infojud, pois, conforme certidão de fls. 103, o 

endereço do requerido é aquele constante do mandado, contanto que o 

mesmo foi localizado, não foi localizado o veículo.

III – Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 845580 Nr: 49256-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ROBERTO GOLLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9.059/MT, DANIELLE 

IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GALERA MARI - 

OAB:3056

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração na capa dos autos e no sistema Apolo, fazendo 

constar como: Cumprimento de Sentença.

II – Expeça-se competente alvará para levantamento da quantia 

remanescente nestes autos, e suas devidas correções, ao Banco 

requerido, consoante informações de fls. 253/260.

III – Assim, consoante certidão de trânsito em julgado da sentença de fls. 

243, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 863071 Nr: 4081-95.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR CAMINSKI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Cezar Caminski Pereira propôs Ação de Revisão de Contrato de 

Financiamento de Veículo e Pedido Tutela Antecipada em face Banco 

Santander S/A, pleiteando, em suma, a revisão do contrato.

Compulsando detidamente os autos, constato a ausência de documentos 

necessários à propositura da ação. Em decisão de fls. 185 o juízo 

determinou a emenda à inicial, devendo o requerente adequar sua 

exordial, conforme preconiza os artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos do 

CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, sob pena de indeferimento da 

inicial.

O requerente apenas veio aos autos, por duas vezes, informando que não 

conseguiu o contrato junto ao requerido.

Entretanto, diante do longo transcurso de prazo, e em virtude do não 

cumprimento da determinação de emenda à inicial, não havendo nos autos 

os documentos necessários para prosseguimento e julgamento do feito, 

indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos 

do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente, 

no entanto, obrigação esta que ficará suspensa por ser beneficiário da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50 (fls. 68/69).

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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 877058 Nr: 14827-22.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS RICARDO BERGHAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 271 de 629



 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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 911184 Nr: 37636-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVIO JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que o requerente trouxe novos documentos após a 

Contestação e Impugnação, intime-se o requerido para que se manifestem 

sobre a petição e os documentos de fls. 168/294, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, certifique-se o necessário 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.: 1072473 Nr: 56411-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEDYR HELENA MUNIZ PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RENNER, FINANCEIRA ALFA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE COSTA ITACARAMBY - 

OAB:8755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:3947, JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - OAB:22.230-A/MT, 

JUAN DANIEL PERON - OAB:7.635-MT, JÚLIO CESAR GOULART LANES 

- OAB:13.329- A, MARCO HONDA FLORES - OAB:OAB/MS 9.708-A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 283. 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: Aedyr Helena Muniz Paes e como 

executados: Lojas Renner e Financeira Alfa S/A.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 285/288.

 Intimem-se os executados na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do 

artigo 523 do citado Código.

 III – O artigo 85 parágrafo 1º do Código de Processo Civil dispõe serem 

devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença.

Dessa forma, condeno os executados 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.: 463447 Nr: 31727-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO MANOEL SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-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 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.: 856191 Nr: 58548-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES DOS SANTOS PLENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 158.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Assim, intime-se o executado para pagamento do débito, na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez 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.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 834992 Nr: 40211-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINICIO MADEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Indefiro o pedido de fl.77, por absoluta falta de amparo legal. Com efeito, o 

requerente deve diligenciar no sentido de localizar o endereço do 

requerido, tendo este Egrégio Tribunal de Justiça convênio com a 

Delegacia da Receita Federal (Infojud) e Banco Central (Bacen/Jud).

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 1086249 Nr: 4415-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE EVENTOS TENDA DAS TORRES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE GUIMARAES 

FERNANDES BALDUINO - OAB:13587

 Vistos etc.

Para tentar solucionar o conflito entre as partes, diante dos pagamentos 

realizados pela requerida no contrato, designo o dia 06/09/2018, às 15:00 

horas, para audiência de conciliação, devendo as partes comparecem 

munidas com propostas de acordo.

Intimem-se as partes pessoalmente, e seus patronos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 804245 Nr: 10709-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO XAVIER CHECCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BRASIL S/A-BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA APARECIDA COSTA - 

OAB:132.08/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Deixo para analisar o pedido de levantamento de valores de fls. 161 após 

a comunicação nos autos acerca da decisão proferida nos embargos de 

declaração de nº 93805/2017.

Em seguida, 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.: 997096 Nr: 22254-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO JOSE DA SILVA TAQUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618-A/SP, SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE 

MORAES - OAB:9218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da notícia do falecimento do requerido, vinda à fl. 43, 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.: 792415 Nr: 46510-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINETE ADELINA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos etc.

Trata-se de processo sentenciado às fls. 85, com trânsito em julgado.

I – Atualizem-se os dados cadastrais do patrono do executado, consoante 

petição de fls. 116/118.

II – Diante da manifestação de fls. 98/99, expeça-se certidão de crédito em 

nome da patrona da parte autora, fazendo-se constar o valor do débito, 

arbitrado na sentença de fls. 55/59, para futura habilitação junto ao quadro 

geral de credores, entregando à douta patrona, mediante recibo.

Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 865881 Nr: 6275-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME JOSÉ DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055/MT, DANIELLE LOURDES VANNI LAGE FRANÇA - 

OAB:OAB/MT 9.767, RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - 

OAB:15.728/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 348. 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: Jaime José de Amorim e como 

executado: Banco do Brasil S/A.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 351/354.

 Intime-se o executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 

523 do citado Código.

 III – O artigo 85 parágrafo 1º do Código de Processo Civil dispõe serem 

devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença.

Dessa forma, condeno o 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.: 743406 Nr: 40364-25.2011.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FERREIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314-SP

 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.: 899228 Nr: 29240-40.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 

OAB:19619/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Luiz Gomes dos Santos propôs Ação Declaratória de Nulidade de 

Cláusulas Ilegais c/c Ordinária de Revisão Contratual com Pedido de Tutela 

Antecipada em face Banco Bradesco S/A, pleiteando, em suma, a revisão 

do contrato.

Compulsando detidamente os autos, constato a ausência de documentos 

necessários à propositura da ação. Em decisão de fls. 111 o juízo 

determinou a emenda à inicial, devendo o requerente adequar sua 

exordial, conforme preconiza os artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos do 

CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Pleiteou o requerente a inversão do ônus da prova para que o requerido 

apresentasse os documentos, e, novamente, em decisão de fls. 114, foi 

mantida a determinação anterior, para o requerente emendar a inicial 

trazendo os contratos que pretende controverter na demanda.

Devidamente intimado o requerente, não mais se manifestou nos autos, 

consoante certidão de fls. 116.

Logo, em virtude do não cumprimento da determinação de emenda à inicial, 

não havendo nos autos os documentos necessários para prosseguimento 

e julgamento do feito, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE 

sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 

485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente, 

no entanto, obrigação esta que ficará suspensa pelos benefícios da 

justiça gratuita que lhe foram concedidos em decisão de fls. 39/40, 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 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.: 767223 Nr: 20033-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA RODRIGUES MUSCIACCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-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 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 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 964749 Nr: 6833-06.2015.811.0041

 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: BENEDITO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA BET - 

OAB:15487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Vistos etc.

I – Intime-se o Sr. Perito para que se manifeste quanto ao recebimento de 

seus honorários com a emissão de carta de crédito, consoante decisão 

pro fer ida nos autos do Agravo de Ins t rumento  n . 

1005008-65.2017.8.11.0000, fls. 182/184, no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1160524 Nr: 36161-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CHEIDA MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:OAB/MT 10.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos etc.

Às fls. 47/71 o requerido trouxe aos autos instrumento procuratório à 

patronos diversos daquele que assina a contestação de fls. 22/23.

Intime-se o Banco requerido, pessoalmente (via postal com AR), no 

endereço da exordial, para regularizar a representação processual, bem 

como para se manifestar quanto à manifestação do requerente de fls. 

36/39, pois alega que faltam documentos em sua contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado revel.

Após, certifique-se e renove-se a conclusão, com urgência.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 741677 Nr: 38516-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDROZO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Marques - OAB:14678, 

ISAIAS ALVES DA SILVA - OAB:14778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.
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Trata-se de ação anulatória de contrato de cartão de crédito c/c 

reclamatória por irregularidade de normas de proteção e defesa do 

consumidor com pedido de tutela antecipada devidamente sentenciada às 

fls. 80/83, transitada em julgado.

Deferiu o Juízo o pedido de cumprimento de sentença manejado pelo 

exequente, conforme decisão de fl. 169.

Tendo sido o banco executado devidamente intimado para cumprir 

espontaneamente a sentença, compareceu efetuando o pagamento do 

débito, conforme comprovante de pagamento de fl. 175.

Diante da concordância do exequente com o pagamento efetuado pelo 

banco, consoante petição de fl. 181, tenho que o banco executado 

cumpriu sua obrigação e satisfez o débito.

 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. 181, 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.: 761259 Nr: 13706-27.2012.811.0041

 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: ANTONIO SALVADOR BITENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056

 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 indenização por danos morais c/c 

pedido de liminar posta por Antonio Salvador Bitencourt em face de MT 

Fomento, 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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1082647 Nr: 2780-45.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JOSÉ BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:15182/A

 Vistos etc.

Converto o julgamento em diligência e determino ao requerido que 

comprove nos autos se houve ou não a restituição ao requerente dos 

valores pagos por sua cota de consórcio, posto que o grupo deveria 

encerrar em maio/2018, conforme extrato de fls. 199, 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.: 795688 Nr: 2026-11.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACACIA AMARELA TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA - ME, CLAITON ARZAMENDIA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 68, posto que já deferido o pleito anterior de 

suspensão às fls. 63, ficando suspenso o feito por 180 dias e 

manifestando o requerente apenas após ser chamado aos autos. A 

suspensão da ação não tem o condão de eternizar o feito sem, contudo, 

dar fim a lide, avolumando a quantidade de processos na secretaria. 

Ademais, distribuído o feito em 18/01/2013.

Assim, intime-se o requerente, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da 

ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 267950 Nr: 1181-86.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA MENEGALE BRAGA, ESPOLIO ANTONIO 

DE OLIVEIRA MENEGALE, CLÁUDIA AMÉLIA LIMA DE CASTRO PIAZZA, 

FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA, DANIELA MENEGALE MOZER 

BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9.223/MT, DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 8.874-B, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT, 

LAURA PATRÍCIA DOURADO AMORIM - OAB:9.217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Vistos etc.I – (...) Sem adentrar no mérito questionado pelo banco em sua 

impugnação, de que a exequente considerou como termo inicial dos juros 

de mora e correção monetária a publicação da sentença, quando deveria 

considerar o trânsito em julgado da sentença, vejo que realmente ocorreu 

o excesso de execução aduzido pelo banco, conforme apurou a 

Contadoria em seu cálculo realizado às fls. 484/485.Bem ainda, vejo que 

devidamente intimados acerca do cálculo, apenas a exequente 

manifestou-se, concordando com o mesmo, petição de fl. 489.Tendo o 

banco executado deixado transcorrer o prazo inerte, consoante certidão 

de fl. 492.Assim, pelo exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentada pelo banco executado, reconhecendo a existência 

de excesso de execução. II – E de consequência, homologo o cálculo do 

débito apresentado pela Contadoria às fls. 484/485 e reconheço o 

excesso de execução ali indicado.Imprescindível realizar a atualização do 

cálculo da Contadoria, apurando-se o valor exato que deve ser liberado 

em favor do banco, por se tratar de excesso de execução.III – Decorrido o 

prazo recursal desta decisão, certifique-se.IV – Em seguida, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para atualização do cálculo de fls. 

484/485.Após,  vo l tem-me os autos imedia tamente em 

conclusão.Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 763859 Nr: 16465-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. MANOEL CERQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA 

ME, NELSON MANOEL CERQUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Diante do descumprimento do acordo, os executados não 

pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora. Aliados ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 

836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro 

como primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.Defiro 

o pedido de penhora on-line constante de fls. 59/60, 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 

23/02/2018 - R$ 272.456,91 (duzentos e setenta e dois mil quatrocentos e 

cinquenta e seis reais e noventa e um cetavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: N. 

Manoel Cerqueira Junior & Cia Ltda ME – CNPJ nº 08.642.350/0001-63 e 

Nelson Manoel Cerqueira Junior – CPF nº 773.720.421-00, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo Banco Central.(...) 

Intimem-se os executados, dando-lhes 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.

 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.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 113, dando conta da não intimação 

do banco para manifestar-se acerca do cálculo realizado pela Contadoria 

e tornando sem efeito a certidão de fl. 110, revogo o item I da decisão de 

fl. 111.

Assim, intime-se banco executado para manifestar-se acerca do cálculo 

do débito realizado pela Contadoria às fls. 102/104, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Em seguida, venham-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1073321 Nr: 56772-52.2015.811.0041

 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: CAIXA CONSORCIOS S/A . ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS DE CONSOCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88.492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo 

à consulta do endereço dos executados:

 - Carlos Jose da Silva - CPF nº 017.455.626-80.

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.: 980140 Nr: 14199-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALA JAMILA ANDRADE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e, de consequência, 

declaro extinto o feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a requerente ao 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.Traga ainda o Banco requerido, 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 o competente 

alvará para levantamento da quantia depositada nestes autos em favor do 

Banco requerido, para abatimento do saldo devedor da 

requerente.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.: 1107515 Nr: 13641-90.2016.811.0041

 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: ELINEYSE MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAX S/A - CREDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 (...) DISPOSITIVO Em face do exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação que 

Elineyse Maria de Souza move em face de Sax S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, de 

consequência, determino a revisão do contrato de n. 005120007854, nos 

seguintes termos: 1. Limito os juros remuneratórios no patamar de 3,5% ao 

mês, no mencionado contrato; 2. Pela licitude, neste caso, mantenho a 

capitalização mensal de juros, pois expressamente contratada no item “H” 

(fls. 19); 3. Excluo a comissão de permanência e instituo como 

penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês (estes como contratados na cláusula 

SEXTA) e, ainda, a correção monetária pelo INPC; 4. Determino a 

restituição, na forma dobrada, do valor a ser apurado pelo pagamento 

efetuado a maior pela requerente, diante da cobrança abusiva de juros 

remuneratórios no período da normalidade contratual, acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde a data da ocorrência de cada 

respectivo desconto, e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir 

da citação, deve-se ainda proceder à compensação se houver débito da 

requerente do referido contrato. 5. Julgo improcedentes os pedidos de 

danos morais e materiais, por não estarem configurados na presente 
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ação; A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta 

decisão. Considerando que a requerente decaiu de parte mínima de seus 

pedidos, condeno o requerido ao pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte 

por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada 

no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do CPC. (...) P. R. 

I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 782833 Nr: 36502-12.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado às fls. 169/171, com acórdão às fls. 

214/221 e certidão de trânsito em julgado às fls. 224.

Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

fazendo constar a Ação em Fase de Cumprimento de Sentença, como 

exequentes: Walter Dias dos Santos e Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida, e como executado: Banco do Brasil S/A.

II – Indefiro o pedido de fls. 229/230, por não ser a via adequada a tal 

pleito, devendo pleitear em ação própria. Ademais, o objetivo da ação aqui 

proposta (Revisional de Contrato) foi atingido, não havendo o que ser 

pleiteado além do apreciado e julgado na presente demanda.

Ressalto ainda que, para atingir a finalidade do que foi apreciado e julgado 

na presente demanda, consta nos autos, que é o contrato de fls. 58, 

possuindo ainda o exequente os documentos de pagamento das parcelas 

do contrato.

III – Defiro o pedido de fls. 226/228. Assim, intime-se o Banco do Brasil S/A 

executado, nos termos dos artigos 513, I 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, novamente, 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.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 306255 Nr: 15793-29.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

SERV PÚB. EST. DO PODER EXEC. MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA SALUSTIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6.983/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 128.

Devidamente intimada a executada para o cumprimento de sentença, 

porém esta deixou transcorrer seu prazo, sem manifestação, conforme 

certidão de fls. 133.

II – Assim, para que seja analisado o pedido de fls. 130/131, deve o 

exequente comprovar nos autos qual é o órgão pagador da executada, 

bem como o valor de sua remuneração, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 788880 Nr: 42872-07.2012.811.0041

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR BARBOSA VICTÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-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/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747182 Nr: 44422-71.2011.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERDSON CRUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482, MILTON MARTINS MELLO - 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 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 29158 Nr: 13876-38.2008.811.0041

 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): WALTER MADI

 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:

 (...) 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, 
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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 ao executado 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.: 33246 Nr: 7752-83.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINÂMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, 

BELMIRO MAIA DE ALMEIDA (DE CUJUS), ELIAS FARAH, JOSÉ LEMES DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12.995, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 Vistos etc.I – Defiro o pedido do banco exequente, vindo às fls. 554/555. 

E para tanto, expeça-se mandado de penhora das cotas sociais nas 

empresas indicadas à fl. 554, de propriedade do executado Elias Farah, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça realizar os registros e averbações 

necessárias juntamente à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.II – 

(...) Por analogia no que fundamenta o art. 877 § 1º inciso I do Código de 

Processo Civil, tenho que merece deferimento o pedido do adjudicante, 

vindo à fl. 579, alínea “A”, no que se refere à expedição de mandado de 

imissão na posse do bem.E para tanto, expeça-se carta precatória à 

Comarca de Rondonópolis/MT, objetivando a imissão do adjudicante Lufti 

Mikhael Farah Neto na posse do bem adjudicado, qual seja, 49,29% das 

cotas sociais da empresa Elias Farah & Cia Ltda, devendo ser cumprido na 

sede física da empresa com endereço à Avenida Rui Barbosa, nº 702, 

Bairro Centro, Rondonópolis – MT.III – Defiro o pedido de cancelamento de 

demais averbações e penhoras eventualmente existentes nos 49,29% das 

cotas sociais da empresa Elias Farah & Cia Ltda, de propriedade do 

executado que foram adjudicadas em favor de de Lufti Mikhael Farah Neto, 

pedido de fls. 576/579. Com efeito, as referidas cotas sociais não mais 

integram o patrimônio do devedor, inexistindo motivo para que 

remanesçam as cotas como garantia de seus débitos.E para tanto, 

expeça-se ofício à JUCEMAT - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, 

determinando o cancelamento da averbação e registro existente às 

margens do registro da empresa Elias Farah e Cia Ltda, inserida no campo 

“observações”, conforme documento de fl. 572.Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 989478 Nr: 18354-45.2015.811.0041

 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): MAX KLEBER LOUREIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 Defiro a consulta dos dados cadastrais do executado pelo Sistema 

Bacenjud (Banco Central), e para tanto, procedo à consulta do endereço 

do requerido:

 - Max Kleber Loureiro de Almeida – CPF nº 363.970.322-72.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do executado, 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.: 234548 Nr: 3738-80.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA WINTER CURY - 

OAB:86.861B/RS, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT

 (...) 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.Ressalto ainda a redação do 

Código de Processo Civil/2015 constante no parágrafo 2º do artigo 240, 

ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4º, do Código de 1916, 

impondo a mesma penalidade quanto à desídia e negligência do autor, no 

tocante ao cumprimento do prazo para citação.Vejamos o que dispõe o 

artigo 240 do CPC:Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por 

juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui 

em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).§ 1º A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da 

ação.§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as 

providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se 

aplicar o disposto no § 1º.§ 3º A parte não será prejudicada pela demora 

imputável exclusivamente ao serviço judiciário.§ 4º O efeito retroativo a 

que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos 

extintivos previstos em lei.Assim, o exequente deveria ter providenciado a 

citação válida do requerido dentro no prazo prescricional, sob pena de 

incorrer no instituto da prescrição intercorrente.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 99735 Nr: 1502-44.1995.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDA SOARES ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247.319/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY MARQUES - 

OAB:2719-B/MT

 Vistos etc.

I – Desentranhe-se a petição de fls. 576/579, por ser estranha ao 

processo.

II – Compulsando os autos verifico que ocorreu a alteração do polo ativo 

da demanda às fls. 570, diante disso, intime-se a parte autora CRV 

Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários para manifestar acerca da 

petição do Banco Santander S/A às fls. 580/605 e 608, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 27811 Nr: 1904-28.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINÂMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, 

BELMIRO MAIA DE ALMEIDA, ELIAS FARAH
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12.995, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 Vistos etc.I – (...) Assim, pelo exposto, acolho a impugnação ao cálculo 

do débito apresentada pelo banco executado, e para tanto, determino que 

proceda a Contadoria à realização de novo cálculo.II – Ressalto ao douto 

expert que deve realizar o cálculo do débito, nos parâmetros determinados 

nas sentenças de fls. 137/149 e de fls. 191/195.Desta forma, deve 

realizar o cálculo do débito, do contrato “Hot Money”, nos parâmetros da 

sentença de fls. 137/148, proferida nos autos de embargos à execução 

de nº 2000/2008, considerando-se o índice do INPC – Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor como índice para correção monetária a ser 

considerado; os juros remuneratórios que não poderão ultrapassar 2% 

(dois por cento) ao mês; a capitalização mensal dos juros deve ser 

expurgada do contrato; todos os delineamentos anteriores devem partir do 

incontroverso R$ 105.994,48, a partir de 30/06/1995. Bem ainda, 

considerando que a comissão de permanência foi excluída do contrato, 

conforme sentença proferida nos embargos à execução de nº 7911/1997, 

determinando-se a aplicação de juros de mora legais, cópia de fls. 

191/195. Excluindo do cálculo realizado os honorários e custas 

processuais acrescidas com base nas sentenças de fls. 137/149 e fls. 

191/195, uma vez que as referidas verbas de sucumbência deveriam ser 

questionadas nos respectivos autos de embargos.Após a obtenção do 

montante do débito, deve acrescer os honorários advocatícios arbitrados 

nesta execução, conforme decisão de fl. 14, em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor do débito, devidamente corrigido, em caso de pronto 

pagamento.III – E para tanto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial 

para realização do cálculo do débito.Após, intimem-se as partes para 

manifestarem acerca do cálculo, no prazo legal.Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 786224 Nr: 40113-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMA VERDE NETO E CRUZ LTDA, WAGNER 

PAGELS LIMA VERDE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 34/37 e 52. Lavre-se o termo de penhora do 

imóvel indicado às fls. 34 de propriedade do executado, e intime-se o 

devedor, conforme preceitua o art. 841 do CPC.

 Expeça-se certidão do referido termo para registro da constrição, cuja 

providência cabe ao credor.

II – Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado, descrito às 

fls. 34/35.

 Vindo o laudo, sobre este se manifestem as partes, em 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 172208 Nr: 21082-45.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA REGINA KUNZE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 

210.Devidamente intimada, a executada não pagou a dívida e nem 

ofereceu bens a penhora. Aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para 

fins de penhora para garantir a execução.Defiro o pedido de penhora 

on-line constante de fls. 214/215 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 01/02/2018 - R$ 

18.658,39 (dezoito mil seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove 

centavos) já inclusos os honorários advocatícios de cumprimento de 

sentença (art. 85, §1º) de 10% (dez por cento), a multa de 10% (dez por 

cento) e honorários advocatícios do cumprimento de sentença de 10% 

(dez por cento), estes dois consoante artigo 523, §1º, do CPC, pelo não 

pagamento voluntário, que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes a executada: Kátia Regina Kunze Pinto, CPF n°. 

672.847.361-00, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão.(...). Intime-se a executada, dando-lhe 

ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do CPC.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 733779 Nr: 30036-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.A DA SILVA SANTOS - EPP, FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 51/53, juntou as 

publicações do edital de citação dos executados.

Extrai-se da certidão de fls. 54 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 54 informando que os executados 

deixaram 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.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 349109 Nr: 19418-37.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON ALVES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA COSTA LEITE DALPIAN 

- OAB:9.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 Vistos etc.

Oficie-se à Conta Única em resposta ao malote digital vindo à fl. 183, em 

que solicita informações se a transferência deve ser no valor exato da 

penhora no rosto dos autos realizada ou com os rendimentos, e para 

tanto, esclareça-se que deve ser realizada com os rendimentos parciais, 

conforme determinado na sentença de fl. 180, devendo considerar-se a 

data da penhora, qual seja, o dia 11/05/2018, conforme auto de penhora 

de fl. 170.

Prestados os esclarecimentos à Conta Única, realizar-se a transferência 

da penhora no rosto dos autos realizada. Após, expeça-se o competente 

alvará, em favor do exequente, conforme determinado na sentença de fl. 

180.

Cumpra-se, com urgência.

Em seguida, arquivem-se os autos.

Intimem-se as partes. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 
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como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 730549 Nr: 26614-53.2011.811.0041

 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): JOSE BRUNO DE S. FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-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 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.: 716595 Nr: 10647-65.2011.811.0041

 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 DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO CÉZAR ANDRADE

 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 

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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 783216 Nr: 36909-18.2012.811.0041

 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: ELENICE BARBOSA MARTINS DE ASSIS SOARES, 

MARCIO DE ASSIS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A, 

BANCO SANTANDER S.A. - SANTANDER BANESPA, BANCO 

PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13.791/MT, BENEDITO ANTONIO BRUNO - OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, JOSE ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 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.: 393625 Nr: 29060-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELVIO GRAÇA LIMA SCALON ME, HELVIO 

GRAÇA LIMA SCALON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 94 e suspendo a execução, pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil.

Decorrido o referido prazo, independente de nova decisão, intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu advogado, via 

imprensa, para adotar medidas visando o andamento do feito, 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.: 796553 Nr: 2905-18.2013.811.0041

 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): REALIZE INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA, KLEBER MACIEL FERRAZ, IDELMA LEAL DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o retorno negativo das cartas de citação constantes em 

fls. 97, 98 e 99, defiro o pedido de fl. 103.

Cite-se os requeridos, por edital, nos parâmetros das alterações previstas 

no artigo 257, inciso II e parágrafo único do Código de Processo Civil, com 

prazo de 30 (trinta) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 743113 Nr: 40058-56.2011.811.0041

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ROCHA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, 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 ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 
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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.: 783352 Nr: 37049-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLAUDIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194 - A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 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 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.: 842879 Nr: 46833-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAF COMÉRCIO A LTDA ME, VIRGÍLIO DE 

ARAÚJO FILHO, FABIO MARQUES PONTES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE FERNANDA FORTES 

- OAB:10159

 Vistos etc.I – Trata-se de ação de execução movida por Itaú Unibanco 

S/A em face de Vaf Comércio A Ltda ME, Virgílio de Araújo Filho e Fábio 

Marques Pontes de Araújo.A ação está fundamentada no título executivo 

extrajudicial, acostada às fls. 39/45, Cédula de Crédito Bancário 

Empréstimo para Capital de Giro (Giropé – DS – Parcelas Iguais Flex) de nº 

47947004-9, firmada entre as partes.Tendo o exequente tentado realizar a 

citação do executados, não obteve êxito, postulando pelo arresto de bens 

dos mesmos, pedido deferido pelo Juízo, decisão de fl. 82.O arresto 

restou positivo, conforme detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores, via Bacen/Jud, de fl. 86.Assim, oficie-se à Conta Única 

determinando a localização e vinculação a estes autos do valor penhorado 

e transferido, encaminhando-se cópia do recibo de protocolamento de 

ordem judicial de bloqueio de valores de fl. 86.II – Diante do arresto 

realizado, compareceu espontaneamente o executado Virgílio de Araújo 

Filho às fls. 88/92.Desta forma, diante do comparecimento espontâneo do 

executado, dou-o por citado.III – (...) Assim, em relação aos valores 

bloqueados à fl. 86, tenho que merece acolhimento o pedido do executado, 

uma vez que são impenhoráveis.Decorrido o prazo recursal, libere-se em 

favor do executado Virgílio de Araújo Filho, o montante penhorado, de R$ 

R$ 3.013,97 (três mil treze reais e noventa e sete centavos).Oficiada a 

Conta Única, certifique-se.Após, expeça-se o competente alvará em favor 

do mesmo, na conta bancária indicada à fl. 91, com os rendimentos 

creditados no período.Intimem-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 84958 Nr: 9502-62.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO 

CHAVES LTDA, ACOMERQUES ANTONIO DA SILVA, ROSILENE AFONSO 

COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Vistos etc.

Intime-se o Banco exequente pessoalmente (via postal com AR), para 

constituir novo patrono, diante da manifestação de seus antigos patronos 

às fls. 228/229, bem como para dar andamento ao feito, diante do longo 

transcurso de prazo desde a sua propositura, ou seja, 21/11/1997.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 760571 Nr: 12945-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEBIADES ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 722284 Nr: 17818-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONRADO HEITOR DE MENDONÇA

 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:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 81 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.: 759217 Nr: 11509-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO VIANA DE ANCHIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:OAB/MT 13.578-A, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT, SERGIO SCHULZE - OAB:16.807-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/MT

 Vistos etc.

I – BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento apresentou 

à fl. 246, Embargos de Declaração da decisão proferida à fl. 232 dos 

autos, alegando a existência de contradição pleiteando o acolhimento 

destes para suprir ponto contraditório e aclarar a r. decisão.

Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de 

completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil 

Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781).

 Trata-se de irresignação no tocante a suposta contradição existente na 

decisão proferida à fl. 232 dos autos, que entre outras determinações 

ordenou ao banco que promovesse a baixa do gravame do veículo objeto 

da ação.

Argumenta o banco embargante que apesar dos valores depositados nos 

autos, não houve a quitação do contrato e que, portanto, não pode ser 

realizada a baixa do gravame.

Diante dos substanciosos argumentos expendidos, tenho que o pedido 

merece prosperar.

Com efeito, conforme se observa da planilha apresentada pelo banco à fl. 

247, existem parcelas do contrato em aberto.

Com essas considerações, conheço do embargos declaratórios e acolho 

os mesmos, para rever meu entendimento na decisão proferida à fl. 232, 

apenas e tão somente no que se refere à determinação de baixa do 

gravame.

II – Oficie-se à Conta Única, determinando a unificação das contas judiciais 

e depósitos destes autos, em apenas uma única conta.

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.: 795013 Nr: 1340-19.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SIGARINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Declaro-me suspeito, por motivo de foro íntimo, para atuar na condução do 

presente feito, na forma da previsão contida no parágrafo único do art. 

145 do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao meu substituto legal, com as cautelas de praxe.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 730945 Nr: 27043-20.2011.811.0041

 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): M A B COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA, MÁRCIO CORDEIRO CARRASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO.Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente 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.: 98357 Nr: 18965-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BANASEK, JOÃO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDICARD S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGDA MARIA DA CUNHA - 

OAB:3115-OAB/MT, JOAO CARLOS DA SILVA - OAB:11484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Vistos etc.

I – No que se refere aos honorários de sucumbência devidos pelo banco 

em favor do patrono, Dr. João Carlos da Silva, observo que devidamente 

intimado o banco executado efetuou o pagamento do débito, conforme 

petição de fl. 712 e comprovante de pagamento de fl. 713.

Diante da concordância do exequente com o pagamento efetuado pelo 

banco, consoante petição de fl. 733, tenho que o executado cumpriu sua 

obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, apenas e tão 

somente em relação aos honorários advocatícios fixados em favor do Dr. 

João Carlos da Silva, 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, Dr. João Carlos da Silva, com os 

rendimentos creditados no período.

E para tanto, intime-se o exequente: Dr. João Carlos da Silva, 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 alvará.

II – Compulsando os autos verifico que tanto o banco, quanto o 

requerente, Antônio Banaseski, aduzem que a liquidação da sentença de 

revisão do contrato apurará valores a receber.

Assim, diante da divergência acerca do débito exequendo, se faz 

necessária a apuração e liquidação da sentença. E para tanto, 

remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito, nos 

parâmetros determinados na sentença de fls. 618/620, posteriormente 

modificada pelo E. Tribunal de Justiça, acórdão de fls. 691/701.

Vindo o cálculo, intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) 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.: 1088880 Nr: 5639-34.2016.811.0041

 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): PAULINO RICARDO FERREIRA DA SILVA, 

PAULINO RICARDO FERREIRA DA SILVA, ESTER COSTA FERREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 60, tendo em vista que o requerente não esgotou 

os meios possíveis de busca para localizar o requerido.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 718746 Nr: 14614-21.2011.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos verifico que a exequente pugnou pela dilação de 

prazo para cumprimento da intimação de fls. 176, em 08/03/2018, ou seja, 

há mais de 05 meses, por isso restou prejudicado o pedido de fls. 

183/184.

II – Intimem-se as partes e seus patronos, via imprensa, para requererem o 

que entenderem de direito, 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.: 224787 Nr: 32212-95.2005.811.0041

 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): INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE 

CUIABÁ, CECÍLIO FRANCISCO DAS NEVES PINTO, MARIA EDIMÉIA 

AMBRÓSIO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, ELIANETH GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

SILVA-DEFENSORA PÚBLICA - OAB:, GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 163, expeça-se mandado para penhora, 

avaliação e remoção dos veículos indicados às fls. 160/161 dos 

executados, a ser cumprido no endereço indicado às fls. 90, com 

urgência.

II – Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

III – Intime-se ainda o exequente para nomear o depositário judicial, o qual 

ficará responsável pelos veículos, 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.: 449355 Nr: 22374-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PRADRONIZADOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HICHAM COMERCIO DE CONFECÇOES DE 

ROUPAS LTDA ME, HUSSEIN HICHAM DARWISH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ressalto ainda a redação do Código de Processo Civil/2015 constante 

no parágrafo 2º do artigo 240, ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 

4º, do Código de 1916, impondo a mesma penalidade quanto à desídia e 

negligência do autor, no tocante ao cumprimento do prazo para 

citação.Vejamos o que dispõe o artigo 240 do CPC:Art. 240. A citação 

válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).§ 1º A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.§ 2º Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.§ 3º A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário.§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à 

decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. (grifo 

nosso)Assim, o exequente deveria ter providenciado a citação válida dos 

executados dentro no prazo prescricional, sob pena de incorrer no 

instituto da prescrição intercorrente.Também, pelo que consta no 

parágrafo primeiro do supracitado artigo 240, a interrupção da prescrição 

retroage à data de propositura da ação. E são três anos pelo título 

exequendo, visto se tratar de cédula de crédito bancário, como bem 

descrito e fundamentado na Sentença embargada.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 Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos 

da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 464609 Nr: 32459-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. HELIODORO - ME, ALINE JACOMELI 

HELIODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 785654 Nr: 39522-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demercio Luiz - 

OAB:11482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT

 (...) 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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1036964 Nr: 40061-69.2015.811.0041

 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: VALQUIRIA MARIA DA COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 Vistos etc.

Tendo em vista que a requerente trouxe novos documentos após a 

Contestação e Impugnação, intime-se o requerido para que se manifeste 

sobre a petição e os documentos de fls. 121/127, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, certifique-se o necessário e 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.: 945789 Nr: 57894-37.2014.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMITES BENEDITA PRATES DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Indefiro o pedido de fl. 63, visto que o referido resultado encontra-se em 

fl. 58.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 447843 Nr: 21566-50.2010.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA SIMÕES SALZEDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-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 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.: 1137782 Nr: 26470-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPACO NOBRE COMERCIO DE MOVEIS E 

DECORAÇÃO LTDA - EPP, CAROLLINE DA SILVA COSTA, MARIA GENI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO COSTA 

JUNIOR - OAB:14.240

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias , 

requerendo o que de direito, promovendo o andando do feito, 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.: 234512 Nr: 3697-16.2006.811.0041

 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: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVES JOSÉ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA P. de 

O. MATOS - OAB:16.864-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 ao requerido 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.: 55286 Nr: 1122-74.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.W.F. COM. DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

IMPORTADOS LTDA, FLÁVIO DONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA SAAD MELO 

E PALMA - OAB:6401/MT

 I - (...) DISPOSITIVO.Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo, apenas e tão somente em relação aos executados: J. W. F. 

Com. Distribuidora de Veículos Importados Ltda e Flávio Donin, 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.II – Intime-se, 

pessoalmente, o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do 

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.: 81117 Nr: 2722-09.1997.811.0041

 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 DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosino Marques de Moraes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP, LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 210.137
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 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 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.: 81450 Nr: 3047-76.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTUNES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, 

NATALINO ANTUNES DE SOUZA, ALVARO ALAN SILVA ANTUNES, 

LEUSA SILVA ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, EMANUEL FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:8931, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:7683/MT

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria à abertura do 2º volume, tendo em vista que o 

primeiro volume deste extrapola o número de folhas que comporta.

II – Compulsando os autos vejo que devidamente intimadas as partes para 

manifestarem-se acerca do laudo de avaliação do imóvel penhorado, 

ambas concordaram com a avaliação, o exequente à fl. 161 e a executada 

à fl. 162.

Assim, homologo o laudo de avaliação do imóvel penhorado, vinda às fls. 

158/159.

III – Tendo em vista o considerável lapso temporal transcorrido, uma vez 

que a avaliação se deu há mais de 02 (dois) anos, necessitará ser 

devidamente atualizada, corrigindo-se monetariamente o preço do laudo 

apresentado.

Remetam-se os autos à Contadoria Judicial apenas e tão somente para 

proceder-se à atualização do preço do laudo de avaliação vindo às fls. 

158/159.

Após, determino que sejam designadas datas para o praceamento do 

imóvel penhorado à fl. 35, remetam-se os autos à Central de Leilão.

Com o retorno dos autos, 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.: 972630 Nr: 10558-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX RAMOS DA SILVA ME, ANDREZA 

ARRUDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 356234 Nr: 26674-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL FOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES ROCHA - 

OAB:3601-B, MARIA DAGMAR N. B. RODRIGUES - OAB:3.602-B, PABLO 

JOSÉ MELATTI - OAB:OAB/MT 11096

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o credor para indicar outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1109665 Nr: 14536-51.2016.811.0041

 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: WAGNER ALBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VICTOR ARAUJO 

AMORIM - OAB:19.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora o prazo de 05 (cinco) dias, 

quanto ao contidfo na petição de fls.96/103, no qual informa a quitação do 

contrato, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1211252 Nr: 8813-17.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAJESTIC ESPORTE BAR LTDA, ILMA MARIA DA SILVA 

ALMEIDA, MILENA OLIVEIRA TOSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte embargada para manifestar nos 

autos, o prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos cálculos de fls 27/30 sob 

pena de concordancia tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 947334 Nr: 58749-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELLAYNNE HELENA DA SILVA AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO e JOSÉ LÍDIO 

ALVES DOS SANTOS para que regularizem as suas representações 

processuais, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de ser 

desconsiderado e sua petição desentranhada dos autos, tendo em vista 

que não contém substabelecimento ou procuração nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1098876 Nr: 10133-39.2016.811.0041

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ALBERTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 780105 Nr: 33626-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ COMÉRCIO DE PAPELARIA E 

ASSISTENCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:3785/MT

 Vistos etc.

I – Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda às fls. 85/98 e 

100/101, devendo passar a integrá-lo IResolve Companhia Securitizadora 

de Créditos Financeiros S/A, registrando-se a alteração no sistema Apolo 

e na capa dos autos.

II – Após, intime-se a parte autora pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, promovendo a 

citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 904717 Nr: 33361-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EUGÊNIO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto aos cálculos de fls 583/589 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 744678 Nr: 41748-23.2011.811.0041

 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: DENICE MARIA SCARAVELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

ao valores depositados de fls 311/314 e 315/316, sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 746190 Nr: 43390-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO RONDON CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado, com trânsito em julgado, fls. 376.

Em vista disso, proceda-se às anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, fazendo constar como cumprimento de sentença.

II – Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para apuração do valor do 

débito, nos parâmetros determinados conforme acórdão do recurso de 

apelação o E. Tribunal de Justiça às fls. 310/315 e 328/33.

Vindo o cálculo, intimem-se as partes para se manifestarem, 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.: 1053331 Nr: 48084-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREA DA COSTA E FERREIRA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Devidamente intimado para o pagamento do débito, o executado não pagou 

a dívida e nem ofereceu bens a penhora. Aliados ao contexto processual 

estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.

Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 48/49, 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 

28/02/2018 - R$ 72.980,01 (setenta e dois mil novecentos e oitenta reais e 

um centavos), que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes ao executado: Correa da Costa e Ferreira 

Advogados ASS – CNPJ nº 09.688.827/0001-04, 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.: 1229280 Nr: 14579-51.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMERINDO ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro os pedido de consulta de endereço ao Renajud, visto que este 

sistema destina-se às restrições judiciais de veículos, o que são 

incabíveis no presente caso.

II – Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema BacenJud, 

do executado Almerindo Alves da Costa, CPF n. 452.689.591-15.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente 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.: 852765 Nr: 55543-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R B COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS 

LTDA

 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.O exequente comparece às fls. 82/84 requerendo o arresto 

por meio do sistema Bacenjud, ante a não localização do executado, 

consoante certidões de fls. 76 e 80.Aliados ao contexto processual estão 

os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, 

do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção 

para assegurar a efetivação de futura penhora para garantir a 

execução.Assim, com fulcro também em entendimento recente do STJ no 

REsp 1.370.687 – MG (2013/0007753-4), julgado em 04/04/2013, e ante as 

disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o 

pedido de arresto, constrição, “online” constante de fls. 82/84 pelo 

exequente Banco Itaú Unibanco S/A CNPJ 09.206.629/0001-67, 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 16/03/2018 - R$ 592.428,86 (quinhentos e noventa e dois mil 

quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos), que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

executado: R.B. Comércio e Locação de Veículos Ltda Me – CNPJ nº 

09.206.629/0001-67, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão. (...) Expeça-se mandado para 

que o Sr. Oficial de Justiça cumpra o §1º do art. 830 do CPC.Após, 

intime-se o executado, 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 do 

executado, no prazo de 05 (cinco) dias.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.: 724448 Nr: 20109-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M-DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÕES DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS 

ELÉTRICOS LTDA ME, FELISMINO REGINALDO DE MAGALHÃES TAQUES, 

MÁRCIA MARIA DE MAGALHÃES TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Defiro o pedido para citação postal da executada Márcia 

Maria de Magalhaes Taques, e para tanto, expeça-se carta de citação (via 

postal, com AR), no endereço indicado às 69, com urgência.II – 

Devidamente intimados para o pagamento do débito, os executados 

citados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora. Aliados 

ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, 

parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 78/79 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 22/03/2018 - R$ 62.509,18 (sessenta e dois mil quinhentos e 

nove reais e dezoito centavos), que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes aos executados Oliveira Comércio de 

Materiais Elétricos e Confecção de Cuiabá – CNPJ nº 05.590.204/0001-43 

e Felismino Reginaldo de Magalhaes Taques – CPF n° 544.397.281-20, 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. 

Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

(...) 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 766873 Nr: 19664-91.2012.811.0041

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA NERES CORREA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 

OAB:19619/O, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 Vistos etc.

I – Aparecida Neres Correa dos Anjos devidamente qualificada e 

representada, nos autos da ação de busca e apreensão, movida por 

Banco Bradesco Financiamentos S/A, apresentou às fls. 67/68, Embargos 

de Declaração da sentença proferida às fls. 66, dos autos, alegando a 

existência de omissão, pleiteando o acolhimento destes para suprir ponto 

omisso e aclarar a r. decisão.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de 

completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil 

Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781).

 Trata-se de irresignação no tocante a suposta omissão existente na 

sentença proferida às fls. 66, julgando extinta a ação de busca e 

apreensão, sem resolução de mérito, tendo em vista o silêncio do 

requerente para dar andamento ao feito, ao final condenando o autor ao 

pagamento de custas remanescentes.

 Aduz o embargante que no caso em tela, os honorários advocatícios 

devem recair sobre a parte que deu causa à extinção do processo, no 
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caso a instituição financeira ora embargada que deve ser condenada à 

sucumbência.

 Diante dos substanciosos argumentos expendidos pelo banco 

embargante, tenho que seu pedido merece acolhimento.

Com essas considerações, acolho os embargos declaratórios postulados 

pelo embargante, apenas e tão somente para retificar o dispositivo da 

sentença (fls. 66) que trata da condenação à sucumbência, passando a 

constar o seguinte:

(...)

Condeno o Banco requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, devidamente atualizado.

 II – Certifique a Secretaria o trânsito em julgado da sentença de fls. 66.

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 858308 Nr: 278-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS FELIPE FERNANDES 

MOTA - OAB:19549/O

 Vistos etc.I – Banco Bradesco Financiamentos S/A devidamente 

qualificado e representado, nos autos da ação de busca e apreensão, 

movida em face de Luzia Ferreira da Silva, apresentou às fls. 76/80, 

Embargos de Declaração da sentença proferida às fls. 71 dos autos, 

alegando a existência de contradição pleiteando o acolhimento destes 

para suprir ponto contraditório e aclarar a r. decisão.Atendendo ao 

comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os autos em conclusão.É o 

Relatório.Fundamento e Decido.(...) Trata-se de irresignação no tocante a 

suposta contradição existente na sentença proferida às fls. 75, que julgou 

extinto o processo diante da ausência de manifestação da parte autora 

nos autos, desde agosto/2014, portanto, 04 (quatro) anos.Aduz o banco 

embargante que a extinção do processo, por abandono da causa pelo 

autor, depende de requerimento do réu. E no caso dos autos o Juízo 

deixou de proceder à prévia intimação da parte requerida e seu patrono, 

pedindo, diante disso, a reforma da sentença.Apesar dos substanciosos 

argumentos expendidos pelo banco embargante, tenho que não merece 

acolhimento.O que objetiva o embargante, por meio dos presentes 

embargos é a reapreciação dos autos, conforme fundamento da 

sentença, tratando-se de matéria já abordada e esgotada na decisão 

guerreada, o que é processualmente impossível, visto que já devidamente 

atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida, o que só será possível através do recurso cabível.Isto posto 

recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos Embargos 

opostos, mantendo na íntegra os termos da sentença.II – Certifique a 

Secretaria acerca do trânsito em julgado da sentença às fls. 

75.Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 898618 Nr: 28804-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIS ROCHA PEREIRA LTDA, GERALDO DOS 

REIS ROCHA, NERIMAR BOABAID PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.As partes entabularam acordo, consoante fls. 55/61, no 

entanto os executados descumpriram a avença, consoante petição de fls. 

82/85.Observo que os executados não foram formalmente citados, no 

entanto, comparecem espontaneamente nos autos, assim dou-os por 

citados. Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 

835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Novo Código de 

Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de 

penhora para garantir a execução.Defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 82/85 do exequente Banco Bradesco S/A, CNPJ n° 

60.746.948/0001-12 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 fevereiro/2018, - R$ 71.476,09 

(setenta e um mil quatrocentos e setenta e seis reais e nove centavos) -, 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

aos executados Reis Rocha Pereira Ltda, CNPJ n° 09.504.455/0001-19, 

Geraldo dos Reis Rocha, CPF n° 329.951.211-00 e Nerimar Boabaid 

Pereira CPF nº 719.523.731-15, 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(...) 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 446793 Nr: 21025-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU GOMIDE PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 Vistos etc.

I – Romeu Gomide Pereira Junior devidamente qualificada e representada, 

nos autos da ação de busca e apreensão, movida por B.V Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento, apresentou às fls. 110/111, 

Embargos de Declaração da sentença proferida às fls. 109, dos autos, 

alegando a existência de omissão, pleiteando o acolhimento destes para 

suprir ponto omisso e aclarar a r. decisão.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de 

completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil 

Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781).

 Trata-se de irresignação no tocante a suposta omissão existente na 

sentença proferida às fls. 109, que julgou extinta a lide sem resolução de 

mérito por abandono da parte autora, ao final condenando o requerente ao 

pagamento de custas remanescentes.

 Aduz o embargante que no caso em tela, os honorários advocatícios 

devem recair sobre a parte que deu causa à extinção do processo, no 

caso a instituição financeira ora embargada deve ser condenada à 

sucumbência.

 Diante dos substanciosos argumentos expendidos pelo banco 

embargante, tenho que seu pedido merece acolhimento.

Com essas considerações, acolho os embargos declaratórios postulados 

pelo embargante, apenas e tão somente para retificar o dispositivo da 

sentença (fls. 109) que trata da condenação à sucumbência, passando a 

constar o seguinte:

(...)

Condeno o Banco requerente ao pagamento das custas processuais e 
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honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do 

valor da causa, devidamente atualizado.

 II – Certifique a Secretaria o trânsito em julgado da sentença de fls. 109.

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.: 859578 Nr: 1407-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA MOREIRA BORGES LUSTOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A apresentou às fls. 

66/67, Embargos de Declaração da sentença proferida às fls. 64/65, 

alegando omissão na referida sentença, pugnando ao final pelo 

acolhimento dos presentes embargos e o aclaramento do decisum.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de 

completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil 

Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781).

 O pedido não merece prosperar. Não vislumbro no decisum nenhuma 

contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

 Trata-se de irresignação no tocante a suposta contradição existente na 

sentença proferida às fls. 66/67, que reconheceu a ocorrência do instituto 

da prescrição intercorrente nos autos, declarando extinto o processo, 

desconstituindo o título que lhe serve de parâmetro.

Aduz o banco embargante que a sentença foi supostamente omissa 

quanto ao julgamento da Proposta de Assunção de Competência de 

Segunda Seção do STJ (IAC no Resp. 1604412/SC), determinando, por 

conseguinte, a suspensão do feito.

 Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo banco 

embargante, tenho que não merece acolhimento.

O que objetiva o embargante, por meio dos presentes embargos é a 

reapreciação dos autos, conforme fundamento da sentença, tratando-se 

de matéria já abordada e esgotada na decisão guerreada, o que é 

processualmente impossível, visto que já devidamente atingida pela 

preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já decidida, o 

que só será possível através do recurso cabível.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 886703 Nr: 21055-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTMOTOS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 

LTDA, CARLOS CELIO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Banco Bradesco S/A devidamente qualificado e 

representado, nos autos da ação de busca e apreensão, movida em face 

de Multmotos Distribuidora de Peças Ltda e Carlos Célio da Silva, 

apresentou às fls. 52/57, Embargos de Declaração da sentença proferida 

às fls. 51 dos autos, alegando a existência de contradição pleiteando o 

acolhimento destes para suprir ponto contraditório e aclarar a r. 

decisão.Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os autos 

em conclusão.É o Relatório.Fundamento e Decido (...)Trata-se de 

irresignação no tocante a suposta contradição existente na sentença 

proferida às fls. 51, homologou o acordo celebrado entre as partes, tendo 

em vista término do prazo para informação do cumprimento do 

acordo.Aduz o banco embargante que as partes realizaram acordo, cujo 

término ocorreu em 24/09/2017, contudo o Juízo deixou de proceder à 

prévia intimação da parte autora e seu patrono para manifestar acerca do 

cumprimento integral da obrigação pelo devedor.Relata que no caso dos 

autos os executados não cumpriram integralmente o acordo formalizado, 

pagando até a parcela n. 11, diante disso, a pleiteia a reforma da 

sentença.Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo banco 

embargante, tenho que não merece acolhimento.O que objetiva o 

embargante, por meio dos presentes embargos é a reapreciação dos 

autos, conforme fundamento da sentença, tratando-se de matéria já 

abordada e esgotada na decisão guerreada, o que é processualmente 

impossível, visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, 

que proíbe ao juiz modificar questão já decidida, o que só será possível 

através do recurso cabível.Isto posto recebo os Embargos de Declaração 

e REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos 

da sentença.II – Certifique a Secretaria acerca do trânsito em julgado da 

sentença às fls. 51.Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 746884 Nr: 44110-95.2011.811.0041

 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: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDO DOS COLCHOES LTDA, LUIS 

ROBERTO GUEDES, GILMAR LUIZ GUEDES, JOSÉ GERALDO GUEDES, 

CLAUDIA ANDREA CARVALHO GUEDES, LAURA MARCIA GUERRA 

ANTUNES GUEDES, VANDERLEI APARECIDO GUEDES, GERALDO LUIZ 

GUEDES, SIMONI ZAMPIERI GUEDES, CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Banco do Brasil S/A em face 

de Marca Nova - Móveis e Colchões Ltda e outros.

 Indefiro por ora o pedido de fls. 135. Com efeito, compulsando os autos 

constato que houve apenas uma tentativa de citação dos requeridos, 

diante disso, intime-se o requerente para dar andamento ao feito, 

promovendo as citações de todos os requeridos, para a devida 

angularização processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 714181 Nr: 7361-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARA TATIANE NASCIMENTO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16.160-A, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

Certifique a Secretaria acerca do decurso de prazo para cumprimento de 

sentença da decisão de fls. 174.

Após, retornem os autos conclusos para analise do pedido de fls. 186, e 

para tanto, intime-se o exequente para trazer aos autos o valor do débito 

atualizado.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1009659-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

MOTOMCO CENTRO-OESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 

CLASSIFICAO DE GRAOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA ANTONIETA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009659-80.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: MOTOMCO CENTRO-OESTE COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS PARA CLASSIFICAO DE GRAOS LTDA - ME, MANOEL 

HENRIQUE DA SILVA, MARIA ANTONIETA DA SILVA DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. Citem-se os executados, na forma 

requerida na exordial, 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, 

06 de agosto 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: 1025455-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT23873/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 5 4 5 5 - 4 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LEONARDO DA 

SILVA AMORIM Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Expeça-se Alvará 

Judicial para levantamento da quantia depositada nestes autos ao patrono 

do requerido, consoante informação junto ao ID 14547918. II – Certifique a 

Secretaria acerca do trânsito em julgado da sentença de ID 14161953. 

Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes autos, com 

as cautelas de estilo. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 06 de agosto 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: 1009122-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA MARIA DA COSTA (EXECUTADO)

OLIVEIRA SOBRINHO E CLAUDINO SOBRINHO LTDA - EPP (EXECUTADO)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009122-84.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME, HAMILTON 

OLIVEIRA SOBRINHO, ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA, OLIVEIRA 

SOBRINHO E CLAUDINO SOBRINHO LTDA - EPP, LUIZA MARIA DA COSTA 

Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Compulsando os autos verifico que as 

partes firmaram acordo, cujo término ocorrerá em 10/10/2019. Defiro o 

pedido junto ao ID 14553417 e suspendo a execução nos termos do art. 

922 do Código de Processo Civil. Aguarde-se na secretária o término do 

acordo. II – Lavre-se termo de penhora do bem matriculado sob n. 85.231, 

descrito consoante documento de ID 14553429 e petição de acordo ID 

14553417, item 7 e 10.1, expedindo-se o competente ofício ao 6° Cartório 

de Serviço Notorial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição 

Imobiliária de Cuiabá/MT para registro, nomeando como fiel depositário os 

executados indicados no item 10.1. Ressaltando que a penhora deverá 

ser registrada pelo saldo devedor e às expensas do exequente. A baixa 

do registro, após o integral cumprimento do acordo, ficará a cargo dos 

executados. III – Aguarde-se na Secretaria. Decorrido o referido prazo do 

acordo, intime-se o exequente para informar acerca do cumprimento do 

acordo. Servindo a publicação desta decisão como intimação dos 

executados para assinarem o termo de penhora. AT/Cuiabá, 06 de agosto 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007374-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ALBUQUERQUE LOUZADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007374-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: BENEDITO 

ALBUQUERQUE LOUZADA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 

Compulsando os autos observo que a contestação apresentada pelo 

requerido, petição de Id 13254404, questiona a abusividade de taxas e 

tarifas do contrato bancário, tais como o registro de contrato e avaliação 

do bem. 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. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 06 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006527-15.2018.8.11.0041

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:

LEODES FATIMA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006527-15.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LEODES FATIMA DE OLIVEIRA 

Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Banco Bradesco Financiamentos S/A, 

propôs a presente Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar em 

desfavor de Leodes Fátima de Oliveira. Deferida a liminar junto ao ID 

12367464, o bem foi devidamente apreendido, consoante certidão de ID 

14469846. Compareceu o requerido junto ao ID 14550040, postulando pela 

purgação da mora e acostando o comprovante de pagamento do valor 

dado à causa, consoante comprovante de ID 14550053. Com base na 

decisão proferida no REsp 1.418.593 MS, em que versa o Superior 

Tribunal de Justiça no entendimento da necessidade de pagamento da 

integralidade do débito para possibilitar a restituição do bem, não sendo 

suficiente o pagamento, tão somente, das parcelas vencidas, defiro o 

pedido de purgação da mora e diante do pagamento do valor dado à 

causa, defiro o pedido de restituição do bem. Expeça-se Mandado de 

Restituição do veículo, ficando desde já autorizado o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça de plantão. Autorizo a ordem de 

arrombamento. Autorizo, também, a utilização de reforço policial para 

cumprimento da ordem judicial, se necessário. Ressaltando que o 

requerido fornecerá os meios ao Sr. Oficial de Justiça para o devido 

cumprimento do mandado. II – Em seguida, intime-se o Banco requerente 

para que se manifeste sobre o valor depositado, no prazo de 10 (dez) 

dias. 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. Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 06 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024258-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELIZE ASSUNCAO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1024258-24.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 06 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007652-52.2017.8.11.0041

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:

MARELY LEBRE ROSA (RÉU)

OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007652-52.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME, MARELY LEBRE ROSA 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Devidamente intimadas as partes a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, compareceu a empresa 

requerida, na petição de Id 11613049 postulando pela produção de prova 

oral, requerendo o depoimento pessoal do representante legal do banco 

requerente. Defiro o pedido de produção de prova oral e para tanto, 

designo o dia 12/09/2018, às 14:30 horas, para a audiência de conciliação 

e instrução e julgamento, por ser de interesse da empresa requerida. 

Intimem-se as partes pessoalmente, inclusive para prestarem depoimento 

pessoal, seus patronos e testemunhas oportunamente arroladas (via 

postal, com AR). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 06 de agosto de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030822-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1030822-53.2017.8.11.0041 Sentença Vistos, etc. Joaquim Felipe Spadoni, 

devidamente qualificado e representado na inicial, ajuizou a presente Ação 

Declaratória c/c Consignação em Pagamento, com Pedido de Tutela 

Provisória em desfavor de BMW Financeira S/A – Crédito, Financiamento e 
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Investimento, igualmente qualificado e representado, aduzindo o quanto 

segue. Alegou o requerente que firmou com o requerido em 10/08/2015 um 

contrato de financiamento denominado “sign & go”, de n. 058627/15C, para 

aquisição do veículo BMW 535iM Sport 14/15, para pagamento em 24 

parcelas de juros do saldo contratado, e na última parcela vencida em 

12/08/2017 pagaria o valor de R$ 132.500,00 para quitação do contrato ou 

ainda teria a opção-garantia de recompra do veículo pela concessionária, 

em valor não inferior a 50% do valor da nota fiscal. Que em 09/08/2017, 

antes do vencimento da última parcela, o requerente entrou em contato 

com o requerido, através de seu canal de atendimento ao cliente, 

afirmando que não gostaria de se desfazer do carro nesse momento e se 

seria possível um refinanciamento da última parcela. Após a análise de 

seu contrato, teve uma resposta positiva do atendente do requerido que 

lhe questionou a pretensão de refinanciamento com ou sem entrada, 

afirmando que pretendia sem entrada, e a atendente informou que enviaria 

a proposta por e-mail, devendo o requerente responder com o seu “de 

acordo”. Aduziu que em 09/08/2017 a atendente Giane Gabira de Lima lhe 

enviou e-mail com proposta de financiamento, e em 10/08/2017 o 

requerente respondeu com o seu “de acordo”. E no dia 11/08/2017 a 

atendente ainda solicitou que o requerente lhe enviasse cópia de seu 

comprovante de renda, o que afirmou ter feito no mesmo momento. Não 

recebeu mais nenhum e-mail ou contato do requerido, e em 13/09/2017 

que seria a próxima data de vencimento das faturas renegociadas, a 

atendente enviou novo e-mail ao requerido requerendo contato, este 

respondendo que não conseguia contatar a mesma, tentando por telefone, 

sem êxito. Depois do referido e-mail, conseguiu contato com a atendente 

do requerido, e esta informou apenas neste momento que não seria 

possível o envio dos boletos para pagamento, pois o refinanciamento não 

havia sido aprovado, indagando a atendente por que não recebeu recusa. 

Questionou ainda a conduta do requerido, pois o fato de não ter recusado 

anteriormente, retirou do requerente a opção contratual de revenda 

garantida do carro à concessionária, por um valor não inferior a 50% da 

nota fiscal da compra, sem uma resposta plausível. Que em 22/09/2017 

fez último contato com o requerido que reafirmou a impossibilidade do 

refinanciamento, podendo apresentar nova proposta. Assim, pleiteou em 

sede de antecipação de tutela a consignação na forma proposta pelo 

próprio requerido, suspendendo os efeitos de sua mora, se abstendo o 

requerido de incluir o nome do requerente junto aos cadastros dos órgãos 

de proteção ao crédito. No mérito, seja declarada a existência do contrato 

de refinanciamento do saldo devedor do contrato n. 058627/15C, no valor 

de R$ 134.854,05, em 48 parcelas mensais de R$ 4.173,28, com juros 

mensais de R$ 1,60% sem impostos e 1,7470% com impostos, a 

consignação em juízo dos valores das parcelas mensais até julgamento do 

feito, declarando ao final válidas como pagamento integral e tempestivo 

das parcelas acordadas, com caráter liberatório, confirmando a tutela 

provisória, condenando ainda o requerido ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios. Protestou por todos os meios de 

provas e deu à causa o valor de R$ 134.854,05. Em decisão inicial de ID 

10170736, foi deferido o pedido de tutela antecipada do requerente para 

consignação em juízo do valor que entendia devido de R$ 4.173,28, ao 

mês, até julgamento da demanda, e exclusão do nome do requerente dos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, determinando a citação do 

requerido, e designada audiência de conciliação. Devidamente citado o 

requerido apresentou contestação e documentos. No mérito, argumentou o 

requerido que pelas cláusulas do contrato de n. 2.3, 3.1, o requerente 

tinha ciência da sua liberalidade em contratar, podendo analisar o perfil do 

cliente, constatando que o requerente possuía negativação em seu nome, 

protesto em valor elevado, que pagou as 23 parcelas do contrato com 

média de atraso de 15 dias, inclusive uma com 21 dias de atraso, que teve 

dificuldade em contatar o requerente, conseguindo contato com o mesmo 

apenas quando este solicitou os boletos para pagamento do contrato 

refinanciado. Ao final, requereu a revogação da tutela antecipada e seja 

julgada totalmente improcedente a ação, condenando o requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Realizada 

a audiência de conciliação, ID’s 11679405, 11679416 e 11679559, resultou 

negativa diante da ausência de interesse do requerido em realizar acordo 

com o requerente, intimando o requerente a se manifestar quanto à 

contestação. O requerido compareceu aos autos informando que opôs 

Agravo de Instrumento contra a decisão inicial (ID 11751562). Em decisão 

liminar, foi atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, 

revogando o afastamento da mora do requerente e vedando a 

consignação em pagamento. O requerente apresentou impugnação à 

contestação junto ao ID 12033703, contrapondo aos argumentos do 

requerido e ratificando seus pedidos iniciais. Intimadas as partes a 

especificarem as provas que ainda pretendessem produzir, apenas o 

requerido pleiteou o julgamento antecipado da lide. Junto ao ID 13584713, 

veio aos autos o julgamento final do Agravo de Instrumento n. 

1001368-20.2018.8.11.0000, que reformou a decisão sendo provido o 

recurso. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Trata-se de matéria de direito que comporta julgamento antecipado (Código 

de Processo Civil, art. 355, inc. I). Ab initio, consigno que pretende o autor 

o parcelamento de sua dívida perante o requerido em 48 parcelas 

mensais, com juros de 1,60% ao mês sem impostos e 1,7470% com 

impostos, no valor de R$ 4.173,28. No caso concreto o pedido não 

procede por que o requerente pretende o parcelamento da dívida que, 

nesse caso, não compete ao judiciário, mas se trata de faculdade que 

cabe unicamente ao credor. Apesar de ser uma liberalidade do contrato, 

não há como obrigar o credor a parcelar a dívida atendendo à vontade do 

devedor. Ademais, pelo constante na cláusula 2.3 item ii no contrato de 

recompra de ID 11647295, pág. 7, o requerido tem o direito de analisar o 

crédito do requerente. Ainda, pelo que consta da cláusula 3.1 no contrato 

de recompra de ID 11647295, pág. 7, o requerente tinha o prazo de 60 

dias antes do vencimento da última parcela contratada para enviar ao 

requerido a sua opção de recompra, não cabendo ao requerido realizar de 

imediato a possibilidade de refinanciamento da parcela n. 24 para que o 

requerente pudesse ou não optar pela recompra do bem. Na 

jurisprudência encontramos posicionamentos neste sentido. Vejamos: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LOCAÇÃO. 

PARCELAMENTO DA DÍVIDA, NOS TERMOS DO ART. 745-A, DO CPC. 

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA SEM 

ANUÊNCIA DO CREDOR. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.” (Agravo 

de Instrumento Nº 70032853608, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 

29/10/2009). (grifo nosso) INDENIZATÓRIA - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PARCELAMENTO DO 

DÉBITO - FACULDADE DO CREDOR NA EXECUÇÃO - DISCORDÂNCIA - 

INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA NORMA VEICULADA PELO ART. 

745-A DO CPC/73 - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - INCIDÊNCIA DA 

MULTA PREVISTA NO DO ARTIGO 475 - J DO CPC/73. Trata-se de ação 

indenizatória em fase de cumprimento de sentença, pretendendo a 

agravante se valer do disposto no art. 745-A, do CPC/73, de forma 

subsidiária, para obter o parcelamento do débito, bem assim ver afastada 

a multa do art. 475-J do CPC. O entendimento jurisprudencial é no sentido 

de que o art. 745-A do CPC/73, que prevê a possibilidade de o executado 

requerer o parcelamento do débito, apenas incide na execução de título 

extrajudicial, sendo incompatível com o procedimento de cumprimento de 

sentença, o qual tem por escopo a imediata satisfação do crédito 

exequendo. Quanto à multa prevista no art. 475-J, do CPC/73, a mesma 

deverá incidir sobre a quantia que foi depositada posteriormente ao prazo 

de 15 dias, sendo devida sobre o saldo remanescente enquanto não 

houver quitação integral da dívida. Decisão que se mantém. Negado 

provimento ao recurso. (TJRJ. AI 00125081720168190000 RJ – 8ª Vara 

Cível – Relator: Edson Aguiar de Vasconcelos – Julgamento: 01/06/2016 – 

Publicação: 06/06/2016) Analisando a proposta do requerente concluímos 

que a pretensão é inconcebível, pois a única hipótese que encontramos 

para o parcelamento seria a do artigo 745-A do CPC, previsto na 

execução de sentença que prevê o depósito de 30% do valor da dívida, 

das custas e honorários e o restante (70%) para pagamento em seis 

parcelas mensais, cujo valor seria acrescido de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, o que não é o caso. Inclusive no caso, havendo a 

opção contratual, e com a negativa do credor de parcelamento ou 

refinanciamento da dívida, este cumpriu com o constante no contrato de 

recompra, se tratando de uma liberalidade e não de uma obrigação, o que 

torna impossível o acolhimento do pedido por falta de previsão legal. 

DISPOSITIVO Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e 

declaro extinto o processo nos termos do artigo 487, I do CPC. Em face da 

sucumbência, condeno o requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa. Traga ainda o requerido, 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 o competente 

alvará para levantamento da quantia depositada nestes autos em favor do 

requerido, para abatimento do saldo devedor do requerente. Decorrido o 
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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.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 06 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032732-18.2017.8.11.0041. AUTOR: LUCIANO PEREIRA BORGES RÉU: 

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SENTENÇA 

Vistos etc. Luciano Pereira Borges ajuizou Medida Cautelar em Caráter 

Antecedente em desfavor de Porto Seguro S/A devidamente qualificados 

nos autos, expondo e requerendo o seguinte. Aduziu que é trabalhador 

autônomo e costumava utilizar o cartão de crédito da Requerida, quando 

necessário, para cobrir gastos extraordinários e complementar a sua 

renda. Alegou que certo dia não conseguiu pagar a totalidade de sua 

fatura, o que acarretou na incidência de juros altíssimos, elevando de 

forma abusiva o valor da fatura seguinte, fato que o impossibilitou de 

saldar a totalidade das novas faturas que eram geradas. Que acabou 

entrando na famosa “bola de neve”, pois não conseguia quitar a totalidade 

das novas faturas geradas, diante da grande incidência de juros e a 

aplicação ilegal de juros sobre juros. Defende que as administradoras de 

cartão de crédito utilizam de juros abusivos na cobrança de faturas 

atrasadas, aplicando juros sobre juros, condutas que são vedadas pelo 

Código de Defesa do Consumidor e pela jurisprudência pacífica dos 

tribunais superiores. Argumentou que para ajuizar ação revisional e 

pleitear tutela antecipada a fim de discutir a abusividade dos mencionados 

juros cobrados pela Requerida e a não negativação do nome do 

Requerente, faz-se necessário apurar o valor realmente utilizado no 

cartão de crédito, para então encontrar o valor referente aos juros 

cobrados, situação que depende da análise do histórico do cartão. Alegou 

que não possui tais documentos, possuindo apenas algumas faturas do 

cartão de crédito que não especificam todos os valores que compõem o 

montante do débito, dificultando, assim, a elaboração da planilha de 

cálculo, documentos esses essenciais para o pleito principal. 

Esclarecendo que, a fim de facilitar o ajuizamento da futura ação 

revisional, torna-se necessário o deferimento da presente tutela cautelar 

de exibição de documentos em caráter antecedente. Pediu os benefícios 

da justiça gratuita. Pede que ao final seja a ação julgada procedente, no 

sentido de que seja determinado ao banco requerido a exibição histórico 

de utilização do cartão de crédito dos últimos 05 anos, bem como 

documentos que demonstrem de forma detalhada os valores que 

compõem o montante da dívida, cominando-se ao requerido as 

penalidades da sucumbência. Deu a causa o valor de 27.039,28 (vinte e 

sete mil trinta e nove reais e vinte e oito centavos). À exordial acostou 

documentos. Pela decisão constante do Id 10484475, deferiu o Juízo os 

benefícios da justiça gratuita, bem como, foi deferida a liminar para que a 

parte requerida apresentasse no prazo de resposta cópia dos 

documentos solicitados pelo requerente na exordial, determinando ainda a 

citação do banco requerido para os termos da ação. Devidamente citado, 

aviso de recebimento de Id 12041066, o requerido compareceu 

apresentando contestação, conforme Id 11410893. Em sua defesa 

argumentou inicialmente a retificação do polo passivo da demanda, 

pedindo que passe a constar a correta denominado da empresa, qual seja, 

Portosesg S/A – Crédito Financiamento e Investimento. Adentrando ao 

mérito alega a ausência de resistência na apresentação dos documentos, 

o que supostamente configura ausência de interesse processual. Aduz 

que não deveria haver condenação de sucumbência, defendendo que não 

deu causa à ação, pedindo ao final seja a ação julgada improcedente e a 

condenação da autora às verbas de sucumbência. Acostou à defesa 

cópia do Contrato de emissão e utilização do cartão de crédito, Id 

11410899 e os extratos de utilização do cartão de crédito, referente à 

conta 4121********6002, Id 11410906. Devidamente intimado o requerente 

para manifestar-se acerca da contestação, apresentando impugnação, 

consoante Id 11536091. Na petição de Id 13843710, apresentou o 

requerente cópia de inicial de ação revisional c/c obrigação de fazer c/c 

indenização por danos extrapatrimoniais, movida em face da requerida, 

apresentando documentos. Vieram-me os autos em conclusão. É o 

relatório. Fundamento e decido. As questões aqui postas em debate não 

estão a exigir dilação probatória, já que envolvem matéria exclusivamente 

de direito, justificando o julgamento do processo no estado em que se 

encontra, nos moldes do artigo 355, I do CPC. Cuida-se de ação cautelar 

de exibição de documento proposta por Luciano Pereira Borges em 

desfavor de Portoseg S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, 

objetivando a primeira obrigar o banco requerido a fornecer-lhe cópia do 

histórico de utilização do cartão de crédito dos últimos 05 anos, bem como 

documentos que demonstrem de forma detalhada os valores que 

compõem o montante da dívida. Compulsando os autos observo que o 

requerente ajuizou a ação para o fim de facilitar o ajuizamento da futura 

ação revisional, aduzindo ser necessário o deferimento da presente tutela 

cautelar de exibição de documentos em caráter antecedente. A ação de 

exibição é tratada no nosso ordenamento jurídico sob perspectivas 

distintas, pois a depender do caso e a finalidade com que proposta, ela 

pode assumir tanto natureza satisfativa, quanto assecuratória. Assim, a 

ação possui caráter antecedente, com fundamento no art. 305 do CPC. Na 

petição de Id 13843710, apresentou o requerente cópia de inicial de ação 

revisional c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos 

extrapatrimoniais, movida em face da requerida, apresentando 

documentos. Observa-se que o requerente ajuizou a ação principal de 

revisão de contrato, conforme possibilita o art. 308 do CPC. Todavia, o 

requerente deveria ter ajuizado a ação principal, no prazo determinado no 

referido art. 308 do CPC, ou seja, no prazo de 30 (trinta) dias. É cediço 

que a contagem do prazo inicia-se a partir da efetivação da medida, 

portanto, tendo sido os documentos apresentados pelo banco em 

19/01/2018, conforme petições de Id 11410899, 11410906 e 11410916, o 

requerente deveria ter formulado o pedido principal. Entretanto, apesar de 

devidamente intimado, conforme intimação de Id 11416960 e de ter 

comparecido manifestando-se na petição de Id 11536082 e 11536091, o 

requerente somente formulou o pedido principal em 25/06/2018, conforme 

petição de Id 13843695, sendo, seu pedido extemporâneo. De forma que 

não ajuizada a principal no prazo de 30 (trinta) dias, opera-se a 

decadência do direito à tutela, que por ser matéria de ordem pública, deve 

ser pronunciada de ofício pelo juiz. Sabe-se que do ajuizamento da medida 

cautelar, tem a parte autora o prazo decadencial de 30 dias contados da 

data efetivação da medida cautelar concedida para ajuizamento da ação 

principal, nos termos do art. 308 do CPC. Não ajuizada a ação principal, 

imperiosa a extinção do feito (artigo 485, inciso IV, do CPC), por se tratar 

de pressuposto processual específico das tutelas cautelares em caráter 

antecedente. Neste sentido o entendimento dos tribunais pátrios, senão 

vejamos: “EMENTA: PROCESSO CIVIL. CAUTELAR. NÃO AJUIZAMENTO 

DO FEITO PRINCIPAL EM 30 DIAS. DECADÊNCIA. 1. Tem lugar a 

decadência, quando não ajuizada a ação principal no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da data da efetivação da medida cautelar. Nesses casos, a 

extinção do processo com assento no artigo 806 do Código de Processo 

Civil configura medida que se impõe. 2. Apelo não provido. (TJDFT - 

Acórdão n.293820, 20070110542015APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 

Revisor: FÁBIO EDUARDO, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

30/01/2008, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 07/02/2008. Pág.: 1993)”. 

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA CAUTELAR 

ANTECEDENTE. Efetivada a medida cautelar requerida em caráter 

antecedente, incumbe ao autor formular o pedido principal no prazo legal 

(art. 308 do NCPC). A não observância do procedimento implica cessação 

da medida e extinção do processo. Sentença mantida. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJRS - Apelação Cível Nº 70076570225, Décima Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos 

Mottecy, Julgado em 29/03/2018) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. - O prazo 

decadencial para o ajuizamento da ação principal é de 30 dias contados 

do primeiro ato de execução, nos termos do art. 806 do CPC/73. - O autor 

propôs a ação principal após o prazo, razão pela qual correta a extinção 
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do feito. - O art. 308 do CPC/15, tutela cautelar em caráter antecedente, 

também prevê o trintídio legal. APELO DESPROVIDO. (TJRS Apelação Cível 

Nº 70070875695, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 27/10/2016).” EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

CAUTELAR ANTECEDENTE. - O prazo decadencial para o ajuizamento da 

ação principal é de 30 dias contados da data da efetivação da medida 

cautelar concedida que o título seria protestado, nos termos do art. 308 do 

CPC. Não ajuizada a ação principal. Extinção do feito. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJRS - Apelação Cível Nº 70077716785, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado 

em 06/06/2018) Desta forma não tendo sido ajuizada a ação principal, a 

extinção da ação é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Em face do 

exposto, julgo JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito a presente 

ação cautelar, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil. Condeno o requerente no pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 10% (dez 

por cento) do valor dado à causa, de acordo com a regra traçada no § 2º 

do art. 85 do Código de Processo Civil. Todavia, o autor é beneficiário da 

gratuidade da justiça, conforme decisão de Id 9648061, assim, a obrigação 

ficará suspensa, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o 

prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com 

as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 06 de agosto de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001514-69.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Edson Alves Moura 

ajuizou Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Danos Morais e Pedido 

de Tutela Antecipada em face de Banco do Brasil S/A, devidamente 

qualificados e representados na inicial. Afirmou o requerente que é 

servidor público aposentado lotado na Secretaria de Saúde do Estado de 

Mato Grosso, possuindo junto ao requerido sua conta n. 67443, agência 

estilo n. 4696-5, firmando com este diversos contratos de empréstimos 

consignados e CDC. Que este efetua os pagamentos corretamente, 

entretanto que ocorreu alteração em sua data de pagamento, além de 

dificuldades pessoais, ocorrendo atrasos nos pagamentos. Aduziu que 

realizou com o requerido renegociação de seu débito, e mesmo assim este 

bloqueou sua conta, sem aviso antecedente, causando prejuízo ao 

mesmo. Em sede de tutela antecipada pleiteou que os descontos fossem 

realizados em 30% de sua remuneração líquida, correspondente à quantia 

de R$ 3.970,43 em sua folha de pagamento, o cancelamento dos seguros, 

cancelada a negociação do empréstimo com parcelas no valor de R$ 

2.210,88, que o requerido se abstenha de incluir o nome do requerente 

junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, pleiteou a 

condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, 

referente ao bloqueio indevido na conta do requerente, em definitivo que 

não inclua o nome do requerente junto aos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

nulidade das cláusulas abusivas, a limitação dos descontos em 30% de 

sua folha e condenação do requerido ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios. Protestou pelos meios de provas 

em direito admitidos. Deu à causa o valor de R$ 182.516,79 (cento e 

oitenta e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e nove 

centavos). Em decisão de ID 4658619 foram concedidos os benefícios da 

justiça gratuita, invertido o ônus da prova e deferida em parte a liminar 

para limitação dos descontos em 40% de sua remuneração líquida, no 

tocante à cartões de crédito e consignados, determinando a citação do 

requerido. Regularmente citado (ID 5018592), o requerido apresentou 

contestação e documentos, tempestivamente (certidão de ID 9186932). Em 

sede de preliminar, impugnou a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, pleiteando sua revogação. No mérito, argumentou que os 

descontos foram realizados de forma regular, conforme contratado, 

possuindo o requerente uma nova conta corrente onde credita seu salário, 

deixando a anterior com os débitos de suas 03 operações contratadas e 

que se encontram em atraso, somente as operações consignadas sendo 

pagas, totalizando R$ 3.570,55 as prestações mensais de seus 

empréstimos inadimplentes. Que não demonstrou o requerente ato ilícito a 

ser indenizado. Afirmou ainda que algumas contratações não se limitam 

em 30% por sua modalidade contratual. Pleiteou ao final sejam julgados 

improcedentes seus pedidos, condenando o requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. O requerente 

apresentou junto ao ID 5078590 Impugnação à Contestação, contrapondo 

aos argumentos do requerido e ratificando seus pedidos iniciais. Intimadas 

as partes a especificarem as provas que ainda pretendessem produzir, 

ambos pleitearam o julgamento antecipado da lide. O requerente ainda 

trouxe novos documentos após a apresentação de impugnação, sendo 

determinada a manifestação do requerido quanto à estes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação 

revisional de contrato bancário c/c danos morais e pedido de tutela 

antecipada, na qual o requerente pleiteia a limitação de todos os contratos 

firmados com o requerido em 30% da sua remuneração líquida, a exclusão 

dos seguros cobrados no contrato e a indenização por danos morais. 

Incide à hipótese vertente a regra inserta no inciso I do artigo 355, do 

Código de Processo Civil, o que impõe o julgamento antecipado da lide, por 

cuidar de matéria exclusivamente de direito. Antes de adentrar ao mérito, 

passo ao exame da preliminar arguida. Da preliminar - Da impugnação ao 

deferimento da justiça gratuita Insurge-se o requerido, em sede de 

preliminar, contra decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita ao 

requerente. Sem razão o requerido. Tal fato não tem o alcance pretendido 

pelo requerido, qual seja, a revogação da decisão, pois o requerente 

preenche os requisitos para a concessão do benefício, conforme 

fundamentação da decisão concessiva. Rejeito, pois, a preliminar. Passo à 

análise do mérito da presente ação. Da aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Conforme já determinado em decisão de ID 4658619, tenho 

como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

bancários. E de consequência, a inversão do ônus da prova. Da 

declaração genérica de cláusulas abusivas no contrato firmado entre as 

partes O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do 

direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do 

julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe 

de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Do mérito Dos Descontos Consignados: Limitação de 

30% Como se constata da síntese dos fatos, a questão está restrita à 

limitação dos descontos consignados no salário do requerente a 30% dos 

seus rendimentos líquidos. Constato que os contratos de empréstimo 

consignado em folha de pagamento, ID’s 4644381, 4644372, 4644369, 

4644362, 4644356 e 5042656, obedecem à margem consignável de 30%, 

e ao mesmo incidem as normas veiculadas no decreto estadual n. 

1306/08, que disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito 

da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder 

Executivo do Estado de Mato Grosso. Os demais contratos não obedecem 

à tal limitação, pois não se tratam de empréstimos consignados, e SIM de 

Cartão de Crédito não consignado, CDC, Crédito Veículo, e Renovação. 

Sendo o requerente servidor público do Governo do Estado de Mato 

Grosso, aplicam-se ao caso as disposições do art. 9º do Decreto Estadual 

n 4.708/2004 ratificado pelos Decretos n. 3008/2010 e 2.279/2014, com 

alterações pelo Decreto n. 2.323/2014 e 691/2016, do Governo do Estado 

de Mato Grosso, que limita em 30% da remuneração líquida os descontos 

em folha de pagamento oriundos de empréstimos contraídos pelos 

servidores, e em 15% a margem para as administradoras de cartões de 

crédito. O referido Decreto 691/2016, em seu art. 24, traz a seguinte 

redação: “Art. 24 As consignações facultativas não ultrapassarão o limite 

de 96 (noventa e seis) parcelas, e terão os seguintes percentuais de 

remuneração líquida do servidor: I - as realizadas pelas instituições 

financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, 
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pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados 

com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas 

clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir 

o limite de 30% (trinta por cento); II - as realizadas pelas entidades 

administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o 

limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no 

máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado. § 1º A margem 

consignável prevista no inciso anterior não concorre com o limite definido 

no inciso I. § 2º As consignações realizadas pelas Consignatárias de que 

trata este decreto concorrerão entre si, observado o teto do percentual 

acima mencionado. § 3º Caso a soma das consignações compulsórias e 

facultativas excedam o limite de 70% (setenta por cento) dos rendimentos 

mais gratificações de caráter continuado, serão suspensos os descontos 

das consignações facultativas, respeitada a ordem cronológica de 

reserva de margem conforme parágrafo único do artigo 5º do presente 

decreto.” (grifo nosso) Não se contesta que os descontos efetuados em 

folha de pagamento de servidor público, em decorrência de contratos de 

empréstimos bancários consignados, não podem ultrapassar o percentual 

de 30% (trinta por cento) do seu vencimento. Importante ressaltar que os 

princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos 

não são absolutos, e sofrem mitigação quando se trata de relação de 

consumo. Além disso, o pagamento dos débitos deve guardar uma 

proporcionalidade entre o meio e a possibilidade econômica do devedor, 

resguardando, em casos tais, a dignidade da pessoa humana e a própria 

sobrevivência do devedor. Somado a isso, considerando-se que o salário 

possui caráter alimentar, tenho que os descontos devem ser efetivados 

de maneira a viabilizar a mantença do devedor. Nesse sentido a 

jurisprudência uníssona: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%. 

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo em vista o 

caráter alimentar dos vencimentos e o princípio da razoabilidade, 

mostram-se excessivos, na hipótese, os descontos referentes às 

consignações em folha de pagamento em valor equivalente a 50% da 

remuneração líquida do recorrente, de modo que lhe assiste razão em 

buscar a limitação de tais descontos em 30%, o que assegura tanto o 

adimplemento das dívidas como o sustento de sua família. 2. Recurso 

ordinário provido. (STJ RMS 21380/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 30/08/2007, DJ 15/10/2007 p. 300) 

RECUROS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS ABUSIVAS EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS 

BANCÁRIOS – JUROS DE 4,03% AO MÊS – DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO – CONTRATO DE ADESÃO PARA RECEBIMENTO DE 

SALÁRIOS ATRASADOS PELA PREFEITURA MUNCIPAL – POSSIBILIDADE 

DE REVISÃO DA CLÁUSULA QUE PACTUOU JUROS ABUSIVOS – 

APLICAÇÃO DO CDC – JUROS FIXADOS EM 1,65% AO MÊS – TAXA 

SELIC – LIMITE AO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA – AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL PARA 

COBRANÇA EM PATAMAR SUPERIOR – DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO QUE DEVE SE LIMITAR EM 30% DO SALÁRIO DISPONÍVEL 

DO SERVIDOR – RECURSO DO BANCO IMPROVIDO E DO DEVEDOR 

PROVIDO. A questão da aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos bancários já está pacificada, com base na 

Súmula n° 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por isto, impõe-se 

a limitação ao princípio da livre pactuação entre as partes, permitindo-se a 

revisão da cláusula abusiva, que pactuou juros exorbitantes, 

adequando-os à realidade econômica do país, tendo como parâmetro a 

norma e a orientação dos Tribunais Superiores. O Decreto n. 4.840/2003 

regulamenta as concessões de empréstimo consignado em folha de 

pagamento do servidor público, considerando disponível a parcela 

remanescente da remuneração básica, após as deduções compulsórias. 

Assim, se ultrapassado este limite, perfeitamente admissível que seja 

adequado o desconto. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL Nº 97270/2006 - 

CLASSE II - 20 – COMARCA CAPITAL, RELATOR DOUTOR JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA - Data de julgamento: 07-5-2007.) OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA – 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO DESCONTO EM FOLHA – LIMITAÇÃO 

DO DESCONTO EM 30% DOS VENCIMENTOS - POSSIBILIDADE - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. A 

sentença devidamente fundamentada, não padece de decretação de 

nulidade com consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Não 

obstante o efetivo desconto em folha de pagamento se dê por força de ato 

administrativo do órgão pagador, é certo que a ordem emana da instituição 

financeira. É possível limitar a prestação de empréstimo na forma de 

consignação em folha de pagamento, em 30% da remuneração líquida do 

servidor público estadual, em face do art. 9º, dos Decretos Estaduais nos 

4708/2004 e 1306/2008. Estando os honorários advocatícios em 

consonância com o art. 20, § 3°, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do CPC, não merece 

reforma. (TJMT - Apelação n. 95845/2010 - CLASSE CNJ - 198 - 

COMARCA DE CÁCERES, Relator Des CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA - PRESIDENTE DA QUINTA CÂMARA CÍVEL EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL E RELATOR, Data de Julgamento: 02-3-2011 Entretanto, no 

presente caso, os descontos efetuados na folha de pagamento do 

requerente estão dentro patamar permitido legalmente. Compulsando 

detidamente os autos, verifica-se do único contracheque acostado junto 

ao ID 4644480, referente ao mês de dezembro/2016, que estavam sendo 

descontados empréstimos consignados dos requeridos e do Banco do 

Brasil ainda em sua conta corrente que não se tratam de empréstimos 

consignados, TODOS dentro da margem consignável de 30% de 

empréstimos consignados e de 15% de cartões de crédito. Ainda, no 

tocante ao bloqueio de sua conta, nada provou o requerente, apenas 

trouxe aos autos fotos de que estava sem acesso no aplicativo/terminal 

de auto atendimento, não indicando que conta seria essa, se tratando 

apenas de argumentação sem nada provar. Logo, improcedente o pleito do 

requerente de limitação dos descontos em sua folha de pagamento. Da 

devolução de valores pagos a título de seguro Os seguros nos valores de 

R$ 67,07, R$ 59,97 e R$ 51,01, não se revelam abusivos. Tendo sido de 

livre opção do financiado a contratação de seguro, conforme expressa 

disposição contratual, não há falar em ilegalidade da pactuação, neste 

ponto. Aliás, na verdade, os aludidos seguros revelam uma garantia para 

o cliente/financiado. Dos danos morais No que tange à alegação do 

requerente em ter sido lesado por ter o requerido cometido prática desleal 

e cobrança em desacordo com a Lei, totalmente descabida, uma vez que 

para a caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação 

dos direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da 

personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então 

o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a partir da 

narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação do 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de o 

requerente ter tido dissabores, por ainda não se atentar ao dia do crédito 

de seus proventos, não se caracteriza dano moral algum, posto que, o 

dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a prova da 

violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), quando 

causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não ocorreu, no 

presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela parte requerente 

aos presentes autos, não restou configurado o dano moral, portanto, não 

merece guarida o seu pedido em ser compensada em indenização a título 

de dano moral, por falta de elementos configuradores do dano capaz de 

ensejar o surgimento de um dever de indenização. DISPOSITIVO Posto 

isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e, de consequência, declaro 

extinto o feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Por fim, REVOGO a liminar concedida junto ao ID 4658619. Expeça-se 

o necessário. Condeno o requerente ao 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. A/Cuiabá, 06 de agosto de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario [1] “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas.”

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Edital

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS
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AUTOS N.º 26771-70.2004.811.0041 Id.179570

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE RÉQUERIDA: HILÁRIO MOZER NETO e JOSÉ RENATO MARTINS DA 

SILVA e REINALDO MAGALHÃES DE MORAES e LUIZ MAMEDE DE 

MAGALHÃES e MARCO AURÉLIO MORAES e APARECIDO DOS SANTOS e 

JOAMILDO APARECIDO BARBOSA e EDIO GOMES JUNIOR e CLAUDINEI 

JOSÉ SOUZA CRUZ e VALDIR DE CARVALHO EVANGELISTA e EDIVAM 

DE ALMEIDA OLIVEIRA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO : ÉDIO GOMES JÚNIOR – CPF 

514.643.141-87.

FINALIDADE: FINALIDADE: NOTIFICAR O REQUERIDO acima qualificado, 

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, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo, para, 

querendo, oferecer manifestação por escrito(Defesa Preliminar), no prazo 

de 15(quinze) dias.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação Civil Pública por atos de 

improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de Hilário Mozer Neto e mais 10 (dez) réus, 

objetivando a condenação destes às penas do art. 12 da Lei 8.429/92, em 

razão de eventuais atos de improbidade administrativa no episódio da fuga 

de presos da Unidade Prisional do Carumbé ocorrido em julho de 1999.

DECISÃO/DESPACHO: (...) Ante o exposto: a) Defiro a notificação por 

edital do réu Édio Gomes Júnior, com prazo de 30 (trinta) dias; b) Deverá a 

Senhora Gestora promover a publicação do edital de notificação nos 

termos do art. 257, II, do CPC. Cumpridas as exigências, dê-se vista ao 

Ministério Público Estadual para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar a 

publicação do edital de notificação do réu Édio Gomes Júnior, uma vez, em 

jornal local de ampla circulação; c) Depois de efetivada a notificação por 

edital e expirando, eventualmente, o prazo legal sem a apresentação da 

respectiva defesa, por aplicação subsidiária e analógica do art. 72, inciso 

II (segunda parte), do Código de Processo Civil, desde já, nomeio um dos 

defensores públicos lotados na Defensoria Cível da Comarca desta 

Capital, que deverá ser intimado, pessoalmente, para apresentar 

manifestação por escrito. Caso seja apresentada a defesa pelo 

mencionado réu, intime-se o Parquet para, querendo, impugná-la. Em 

seguida, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se e 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, Valdirene Caetano 

de Araújo Kawafhara - Técnica Judiciária , digitei. Cuiabá - MT , 6 de 

agosto de 2018 . S irlene Rodrigues Machado GimenezGestora Judicial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 823973 Nr: 30051-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2521/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o requerido a multa 

de 1% sobre o valor da causa, pelo ajuizamento de recurso meramente 

protelatório.

 Pela decisão de fl. 201, este feito foi suspenso, com fulcro no art. 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de um ano, tendo 

em vista as inúmeras tentativas frustradas em localizar bens do requerido, 

passíveis de penhora.

 À fls. 205 foi certificado o decurso de prazo de suspensão e o 

requerente pleiteou por nova suspensão do processo, pelo prazo de um 

ano.

 Denota-se, assim, que não há interesse do requerente, neste momento, 

em dar seguimento à execução. Contudo, não é possível renovar a 

suspensão, pelo período de um ano, como pretende o requerente, haja 

vista o disposto no §2º, do art. 921, do CPC.

 Diante do exposto, determino o arquivamento dos autos até que haja 

manifestação para seu prosseguimento, ou seja alcançado o prazo da 

prescrição intercorrente, na forma do art. 921, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC e 

Súmula 150, do STF.

 Procedam-se as anotações necessárias, inclusive no Sistema Apolo 

quanto ao prazo prescricional e arquivem-se os autos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 464641 Nr: 32480-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CELSO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT, UELLITON DA SILVA LACERDA - OAB:21.407/MT

 (...).No entanto, considerando que tanto o credor – Município de Cuiabá – 

quanto o representante do Ministério Público que atua, neste feito, na 

defesa do patrimônio público, concordaram expressamente com o pedido 

de parcelamento feito pelo requerido.Desta forma, defiro novamente o 

parcelamento da dívida exequenda, cujo valor total atualizado é de R$ 

308.342,07 (trezentos e oito mil trezentos e quarenta e dois reais e sete 

centavos), que serão divididos em trinta e seis (36) parcelas mensais e 

sucessivas.A primeira parcela deverá ser depositada no prazo de cinco 

(05) dias úteis, contados da intimação desta decisão, em conta judicial, 

vinculada a este processo. As demais parcelas deverão ser depositadas 

até o dia dez (10) de cada mês. O débito remanescente a cada mês 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% 

ao mês. Todas as parcelas deverão ser depositadas em conta judicial 

vinculada a este feito, com a juntada aos autos dos respectivos 

comprovantes, no mesmo prazo acima. Caso o requerido descumpra o 

pagamento na forma acima estabelecida, certifique-se e intime-se o 

Município de Cuiabá, mediante vista, conforme requerido pelo 

Procurador-Geral às fls. 531/532.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1283856 Nr: 2901-05.2018.811.0041

 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: DURVAL DOS SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, CLARICE PEREIRA LEITE NASSARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - 

OAB:6960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINE FIGUEIREDO 

DE FREITAS - OAB:10101/MT, BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19.512-O/MT, FERNANDA CARVALHO BAUNGART - 

OAB:15.370/MT, LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:15.074/MT, UEBER R. CARVALHO - OAB:OAB/MT 4.789, WILSON 

PEAGUDO DE FREITAS - OAB:1101/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, § 

4º, do CPC, impulsiono o presente feito, a fim de intimar o embargante 

para, querendo, impugnar as contestações apresentadas aos autos, no 

prazo de legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 739621 Nr: 36283-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
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ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CARLOS PATTI DO AMARAL, 

KAREN RUBIN, CLEIDE SOUZA DO AMARAL, PAULO FERNANDES 

RODRIGUES, HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA, SANDRA 

DAMARES BUZANELLO, EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CÉLIO JOUBERT 

FURIO - PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA DE ANDRADE 

DO AMARAL - OAB:20.291/MT, ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT, DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - OAB:21437, 

GUILHERME LACERDA OLIVEIRA R. MEYER - OAB:287.501, JUAREZ 

SECHI - OAB:10.483, MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - 

OAB:8.510/MT, MARIETHY STEFFANIA REZENDE VELOSO MUNHOZ - 

OAB:11.971/MT, OTÁVIO FERREIRA MENDES - OAB:4985, RAFAEL 

RIBEIRO DA GUIA - OAB:14169, RAFAEL VILELA BORGES - 

OAB:153.893 SP, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14847, RONAN DE 

OLIVEIRA SOUZA - OAB:4.099/MT, RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972/O, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13.251/MT

 Vistos etc.

O processo encontra-se aguardando a realização da audiência de 

instrução e julgamento, designada para 3/9/2018, às14h30 min.

 Às fls. 1403/1404, este Juízo proferiu a seguinte decisão, nos termos da 

parte dispositiva que segue transcrita:

“Defiro o pedido postulado pela Defensora Pública Synara Viera Gusmão 

e, em corolário, redesigno à audiência de Instrução e Julgamento para o 

dia 3 de setembro de 2018, às 14h30min, a ser realizada na sala de 

audiências desta Vara Especializada”.

A Digna Defensora Pública, Dra. Synara Vieira Gusmão, por meio de novo 

ofício, informou a impossibilidade de comparecer a audiência de instrução 

designada e solicitou nova oportunidade para ser inquirida (fls. 

1406/1407).

É o relato do necessário. Decido.

Considerando que para conclusão da instrução processual resta 

pendente, tão somente, a oitiva da testemunha Synara Vieira Gusmão, 

determino que a ré Karen Rubin, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se 

persiste o interesse na oitiva da aludida testemunha de defesa.

À vista disso, sobrepujo a análise do pedido de redesignação da audiência 

de instrução e julgamento postulado pela testemunha Synara Vieira 

Gusmão, à manifestação da ré Karen Rubin.

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, retornem-me os autos conclusos.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 809134 Nr: 15607-93.2013.811.0041

 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: MOVIMENTO ORGANIZADO PELA MORALIDADE 

PUBLICA E CIDADANIA - MORAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, AMAES - AGÊNCIA 

MUNICIPAL DE REGULAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE, CAB - 

CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto 

Loshimoto - OAB:306.012, FRANCISCO CORREA DE CAMARGO - 

OAB:221.033/SP, JOAO MARCOS MEDEIROS BARBOZA - 

OAB:207.081/SP, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT, JOSÉ LUIZ CARBONE JUNIOR - OAB:305.592/SP, 

marcos vinicios oliveira ferreira da silva - OAB:19.662/O, RODRIGO 

FARIA GARDIN - OAB:8.849/MT, RUBENS PIERONI CAMBRAIA - 

OAB:257.146/SP, RUBI FACHIN (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - 

OAB:3.799/MT, RUY JANONI DOURADO - OAB:128.768-A/SP

 Ante o exposto:a)- Promova as devidas alterações de praxe, inclusive, 

junto ao Cartório Distribuidor, fazendo constar no polo passivo da 

presente ação a Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos 

Delegados de Cuiabá – ARSEC, excluindo a Agência Municipal de 

Regulação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário do Município de Cuiabá – AMAES;b)- Determino a 

citação da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos 

Delegados de Cuiabá- ARSEC, nos termos do art. 3°, I, da Lei 

Complementar municipal n° 208/2010, na pessoa do Procurador-Geral do 

Município;c)- Após o decurso do prazo acima, intime-se a autora para, 

querendo, impugnar a contestação; ed)- Escoado o prazo supra, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, retornem-me os autos 

conclusos.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020817-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. T. S. M. (REQUERENTE)

L. S. D. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LINDROTH DE PAIVA OAB - PR66073 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. G. M. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1020817-35.2018.8.11.0041 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 

justiça , no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 4 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021801-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L.E.B. (REQUERENTE)

GILMARA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN HERBERT DO AMARAL DOS REIS OAB - SP343341 

(ADVOGADO)

JOSE PEREIRA DOS REIS OAB - SP214826 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIONE PEREIRA BABUAGEM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1021801-19.2018.8.11.0041 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 

justiça , no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 4 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017802-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA CAMPOS DA CUNHA OAB - PA021587 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. J. D. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. M. D. S. P. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1017802-58.2018.8.11.0041 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, 4 de agosto 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024009-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NUNES DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MAMEDE MELQUIADES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1024009-73.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIZ NUNES DE ALCANTARA RÉU: 

LUCIA MAMEDE MELQUIADES Vistos etc. Defiro a gratuidade processual, 

nos termos do art. 98 do CPC. Trata-se de Ação de Exoneração de 

Alimentos c/ Pedido de Antecipação de Tutela, proposta por Luiz Nunes de 

Alcantâra, em face de Lúcia Mamede Melquiades, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Busca o autor a exoneração dos alimentos pagos 

à sua ex esposa, sob o argumento de que a requerida não esta mais 

impossibilitada de trabalhar, bem como, que o autor se encontra em 

tratamento contra o câncer, desde o ano de 2016 e já vive em união 

estável há 29 (vinte e nove) anos com outra pessoa. Além disso, 

esclarece que todas as despesas da casa e despesas médicas com o 

tratamento, são suportadas exclusivamente pelo mesmo. Afirma ainda, 

que a requerida reside com uma de suas filhas em comum e, que a mesma 

é funcionária pública da Prefeitura de Cuiabá, percebendo uma renda 

considerável, conforme documentos, acostados do Id. 14506138. É o 

breve relatório. Decido. O pedido de antecipação da tutela de urgência 

poderá ser concedido, liminarmente, quando evidenciada a probabilidade 

do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, com 

base nos requisitos ínsitos no art. 300 do Código de Processo Civil que 

estabelece: “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.” A probabilidade do direito exigida 

pelo caput do art. 300, do Código de Processo Civil, entendida como 

aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito 

pretendido, restou demonstrada nos autos, de acordo com as provas 

apresentadas pelo autor de suas necessidades, bem como, pelo estado 

de saúde deste que se encontra em tratamento médico no Hospital do 

Câncer de Cuiabá Por outro lado, tem-se a aparência de que requerida já 

não mais se encontra com os problemas de coluna, de outrora, inclusive, 

tornando-se uma desportiva, que até mesmo vem participando de várias 

corridas, conforme se faz provas nos autos. Não obstante ambos sejam 

idosos, ele com 70 (setenta) anos e ela com 66 (sessenta e seis) anos, o 

certo é que o acordo inicial sobre a prestação alimentícia foi majorado, 

quando a requerida apresentou problemas de saúde, sendo justo, agora, 

que o autor se encontra na mesma situação, tenha seu tratamento 

priorizado, com a redução de sua obrigação imposta. Na hipótese da 

diminuição implicar em insuficiência para a manutenção da demandada, 

esta poderá ainda se socorrer dos filhos, ante o princípio da solidariedade 

familiar, uma vez que seu ex-marido se encontra em situação de 

vulnerabilidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO 

PARCIALMENTE a liminar pretendida, pelo que, minoro os alimentos para o 

correspondente a 12,5% (doze vírgula cinco por cento) dos rendimentos 

líquidos do requerente, deduzindo-se tão somente os descontos legais. Os 

alimentos incidirão, também, nas verbas de férias e 13° salário. Oficie-se o 

Centro de Pagamento do Exército – CPEX, comunicando-o, acerca da 

minoração dos alimentos, fazendo constar que os alimentos deverão ser 

pagos, em conta bancária, em nome de Lucia Memeda Melquiades, junto 

ao Banco do Brasil, agência 2363-9, conta nº 200.053-9. Designo 

audiência de conciliação, para o próximo dia 10 de setembro 2018, às 

09:30 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. 

Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo 

constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo 

de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Como medida 

de celeridade e economia processual, sirva cópia da presente como 

mandado de citação e intimação. Intime-se o autor, por meio de sua ilustre 

advogada. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] LUCIA 

MAMEDE MELQUIADES - Endereço: Rua 05, Quadra 18, Casa 307, Bairro 

Jardim Industriário II, em Cuiabá/MT, CEP: 78098-698. ZONA: 07

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012018-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANICETO FERREIRA PEREIRA (REQUERIDO)

TAMURAIA FERREIRA PEREIRA (REQUERIDO)

AKA ROENE FERREIRA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1012018-03.2018.8.11.0041 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 

justiça, no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 6 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022129-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

J.C.S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA CAMILA RUCH OAB - PR69036 (ADVOGADO)

DIEGO RAFAEL MICHELON HERZOG OAB - PR72422 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1022129-46.2018.8.11.0041 REQUERENTE: J.C.S., MARIA JOSE 

DA SILVA REQUERIDO: JOSÉ CARLOS DA SILVA Vistos etc. Diante da 

certidão constante do Id. 14486302, retifico a data da presente solenidade, 

para o dia 04 de outubro de 2018, às 15:20 horas, mantendo a decisão 

nos moldes do Id. 14340548. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 1 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023971-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA AUXILIADORA LONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulysses Ribeiro OAB - MT5464/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO AUGUSTO LONDON FILHO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1023971-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANDREA AUXILIADORA 

LONDON INVENTARIADO: BENEDITO AUGUSTO LONDON FILHO Vistos 

etc. Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento, colacionando aos autos os 

seguintes documentos: 1) Comprovante do pagamento das custas 

processuais; 2) Certidão de óbito dos irmãos já falecidos, bem como, a 

qualificação dos herdeiros se for o caso. 3) Certidão de casamento e/ou 

certidão de óbito dos pais do falecido. 4) Documentos dos bens que serão 

partilhados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000595-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA DA COSTA MARQUES SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1000595-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARCO AURELIO DA SILVA 

INVENTARIADO: CREUZA DA COSTA MARQUES SILVA Vistos etc. A 

prestação jurisdicional na presente ação encontra-se exaurida, inclusive, 

com trânsito em julgado da sentença que a extinguiu, conforme certificado 

no id. 13853894, razão pela qual a pretensão deduzida no id. 14291760, 

deverá ser buscada por meio de ação própria. Cumpra-se, integralmente, 

a sentença constante do id. 12825018. Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1037893-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

ANDREA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

ALBERTINA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

ALDIRENE DOMINGAS SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

AUXILIADORA SOUZA DA SILVA GOETTERT (REQUERENTE)

ARIMAR SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

ADNAIR SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR AURELIANA SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1037893-09.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ALBERTINA SOUZA DA 

SILVA, ARIMAR SOUZA DA SILVA, AUXILIADORA SOUZA DA SILVA 

GOETTERT, ANDREA SOUZA DA SILVA, ALDIRENE DOMINGAS SOUZA 

DA SILVA, ADNAIR SOUZA DA SILVA, ANDRE SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: ADAIR AURELIANA SOUZA DA SILVA Vistos etc. 

Observa-se dos autos que, os herdeiros são maiores e capazes e, 

juntamente com o meeiro, estão representados pelo mesmo advogado, 

razão pela qual CONVERTO o presente inventário em arrolamento sumário, 

em atenção ao disposto no art. 659 e seguintes do Código de Processo 

Civil. INTIME-SE a inventariante, para que apresente o plano de partilha, 

atentando-se às exigências do art. 660, do CPC, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019566-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DE VITA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA A M FANAIA OAB - MT10439/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA SILVA DE VITA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

HORTENCIA BEATRICE DE VITA DOMINGOS (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1019566-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JUSSARA DE VITA LIMA 

INVENTARIADO: ELZA SILVA DE VITA Vistos etc. Intime-se o ilustre 

subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, colacionando 

aos autos procuração da herdeira Hortência Beatrice de Vita Domingos, 

sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023286-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA OTTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAULPHO LUIZ OTTONI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1023286-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: VALQUIRIA PEREIRA OTTONI 

INVENTARIADO: ATAULPHO LUIZ OTTONI Vistos etc. Intime-se o ilustre 

subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, colacionando 

aos autos cópia dos documentos pessoais do felecido que contenham 

essencialmente o número do CPF do mesmo, visando efetivar as 

pesquisas junto aos sistemas conveniados, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1023070-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FABRINNY MEDEIROS OAB - MT5940/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LUIZ CUSTODIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1023070-93.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ISADORA DIAS CUSTODIO 

DOS SANTOS REQUERIDO: ALEXANDRE LUIZ CUSTODIO DOS SANTOS 

Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 

15 (quinze) dias, colacionando aos autos a planilha dos débitos. referente 

aos alimentos, bem como, especificar os meses devidos e os seus 

respectivos valores, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

30 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1028605-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA APARECIDA DE FIGUEIREDO CALIGALI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VIRGINIA DE FIGUEIREDO GALVAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1028605-37.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para, no prazo de 5 dias, manifestar acerca do cancelamento 

do alvará eletrônico expedido. CUIABÁ, 6 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1024034-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERCILIO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 
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1024034-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: DERCILIO DE ALMEIDA Vistos etc. Intime-se o ilustre 

subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (cinco) dias, colacionando 

aos autos procuração do autor Dercilio Alves de Almeida, bem como, 

retificando o polo passivo da presente demanda, tendo em vista que se 

trata de divórcio consensual, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022972-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BUTACA TABORELLI E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON BUTACA TABORELLI E SILVA (INVENTARIADO)

DOUGLAS FORTES SANTOS E SILVA (INVENTARIADO)

WILSON BUTACA TABORELLI E SILVA (INVENTARIADO)

PERY TABORELLI DA SILVA FILHO (INVENTARIADO)

WILSAN BUTACA TABORELLI DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

NILSAN BUTACA TABORELLI E SILVA (INVENTARIADO)

VILMA BUTACA TABORELLI SEMPIO (INVENTARIADO)

NILMAN BUTACA TABORELLI DA SILVA (INVENTARIADO)

ARIANA ANAINA DE ARAUJO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1022972-11.2018.8.11.0041. REQUERENTE: VILSON BUTACA TABORELLI 

E SILVA INVENTARIADO: WILSON BUTACA TABORELLI E SILVA, NILSON 

BUTACA TABORELLI E SILVA, DOUGLAS FORTES SANTOS E SILVA, 

ARIANA ANAINA DE ARAUJO, PERY TABORELLI DA SILVA FILHO, 

WILSAN BUTACA TABORELLI DE OLIVEIRA, VILMA BUTACA TABORELLI 

SEMPIO, NILSAN BUTACA TABORELLI E SILVA, NILMAN BUTACA 

TABORELLI DA SILVA Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da exordial, 

para emendá-la, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento: 1- 

Retificar o valor da causa, bem como, recolher as custas remanescentes; 

2- Retificar o polo passivo da presente demanda, tendo em vista que todos 

os herdeiros devem figurar no polo ativo ação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 

de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007165-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA MARIA PEREIRA CATULE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO)

Divanir Marcelo de Pieri OAB - PR25100-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1007165-48.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AGDA MARIA PEREIRA 

CATULE REQUERIDO: JOSE CARLOS DIAS Vistos etc. Designo audiência 

de conciliação , para o dia 03 de setembro de 2018, às 10:00 horas, a ser 

presidida pelo ilustre conciliador. Cumpra-se a decisão, constante do id 

12986399, expeça-se carta precatória com urgência. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 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

 Código 1135845

Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 329/330, tendo em vista que, a presente ação 

encontra-se sentenciada, de forma que a prestação jurisdicional, neste 

caso, encontra-se esgotada. Assim, qualquer outra pretensão que dela 

decorra deverá ser manejada através de procedimento próprio e via PJE.

Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

 Cumpra-se

Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 340037 Nr: 32963-77.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDAESL, GHAS, MAADS, AAES, DDAS, MCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNBDS, EDAODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL - OAB:15388/MT, 

LETICIA FREITAS DA SILVA - OAB:195780, MARCUS VINICIUS 

FERREIRA DE SOUSA - OAB:19713/O, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA 

COSTA MARQUES - OAB:9995/MT, NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - 

OAB:5982, ODAIR A BUSIQUIA - OAB:11564-A, ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A/MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - 

OAB:13.685/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT, 

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798, ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE 

MENDONÇA - OAB: 6173/MT, HELOISA SANTOS LUGATO DE ALMEIDA 

- OAB:16.387, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 Código 340037

 Vistos etc.

Preliminarmente, considerando que, coube ao herdeiro Marcos Aurélio 

Andrade da Silva, o pagamento da integralidade do ITCMD, defiro o pedido 

de fls. 1010/1011. EXPEÇA-SE alvará, para que a SEFAZ realize o 

parcelamento do valor devido a título de ITCMD, referente à transmissão 

dos bens do espólio de Alinor Olímpio da Silva e Neide Bruno da Silva, de 

em sua integralidade, a fim de possibilitar a finalização do presente 

inventário.

Outrossim, em relação ao pedido de liberação de dinheiro, para pagamento 

das dívidas tributárias, INTIME-SE o herdeiro Marcos Aurélio, para que 

comprove os valores atualizados, para posterior análise do pedido de 

liberação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por derradeiro, quanto ao pedido de cumprimento de sentença, realizado 

pela herdeira Danielle de Arruda e Silva, a Portaria n° 554/2016 – PRES 

determinou que, a partir do dia 07.11.2016, que todos os processos de 

competência desta Vara Judicial e, de outras unidades judiciárias, fossem 

protocolados e distribuídos, obrigatoriamente, por meio do sistema de 

Protocolo Judicial Eletrônico (PJE), o que inclui pedido de cumprimento de 

sentença.

Sendo assim, INTIME-SE a herdeira, para que providencie a distribuição 

eletrônica do pedido constante em fls. 1017/1022, eis que, este fora 

protocolado em 24/05/2018, como cumprimento de sentença, fazendo-o 

acompanhar das copias necessárias, para distribuição perante este Juízo.

Ademais, em sendo o caso, cabe ao herdeiro interessado em exigir 

contas, propor a ação de prestação de contas, que se dá de forma 
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autônoma, observando o procedimento especial previsto em lei.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 20 de julho 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.: 966955 Nr: 7793-59.2015.811.0041

 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: BPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - 

OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 Código 966955

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por meio de seu culto advogado, para que, se 

manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca do interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de julho 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.: 739600 Nr: 36262-57.2011.811.0041

 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: VAV, GV, ALV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOIV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BOMFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:OAB-MT 17688, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 739600

 Vistos etc.

 Defiro parcialmente o pedido de fls. 175/176 e, concedo o prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias, para cumprimento integral da decisão de 

fls. 174/vº.

 Ultrapassado o prazo acima assinalado, intime-se a parte, pessoalmente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento da ação, requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção.

 Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 02 de agosto 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.: 209905 Nr: 20539-08.2005.811.0041

 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: SCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP, MDCAP, DCDJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FURTADO GOMES - 

OAB:8335, FABIO YEGROS PEREIRA - OAB:8.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA 

- OAB:3446-A/MT, EVELY BOCARDI DE MIRANDA - OAB:8088/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

FORMAIS DE PARTILHA, sob pena de remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 764765 Nr: 17425-17.2012.811.0041

 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: LAPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT, 

LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - OAB:16928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON LUIZ AMARO JUNIOR 

- OAB:200.129/SP

 Código 764765

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, a ser presidida, excepcionalmente, por 

esta magistrada, para o dia 19 de setembro de 2018, às 14:00 horas.

Intime-se o autor, por meio de seu culto advogado.

Atente-se para a intimação da nobre Defensoria Pública que, patrocina os 

interesses da demandada.

Sirva a cópia da presente como mandado de intimação.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de julho 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.: 1320822 Nr: 13437-75.2018.811.0041

 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: MAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZ, FMFZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CARDINALI AÉRE - 

OAB:24387/0, YANÁ CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ....Assim vem decidindo a melhor jurisprudência:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. APENSAMENTO À 

AÇÕES DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. CAUSAS DE PEDIR 

DISTINTAS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em 

reunião entre ação revisional de alimentos e de execução, haja vista não 

só a diversidade de causas de pedir, como a ausência de possibilidade de 

decisões conflitantes. 2. A decisão que fixa os alimentos produz efeitos 

imediatos, cujos valores passam a integrar o patrimônio do alimentando..... 

4. Independentemente do provimento final da ação revisional, o agravante 

está obrigado, até sua prolação, a satisfazer o débito decorrente do titulo 

judicial o qual pretende revisar, daí porque, em não havendo conexão 

entre as demandas ou possibilidade de decisões conflitantes, o caso é de 

manutenção da decisão objurgada que indeferiu a reunião das ações. 

(grifo nosso).(TJ-MG - AI: 10024120645809001 MG , Relator: Bitencourt 

Marcondes, Data de Julgamento: 20/02/2014, Câmaras Cíveis / 8ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2014)A Portaria n° 554/2016 – 

PRES determinou que, a partir do dia 07.11.2016, todos os processos de 

competência desta Vara Judicial e, de outras unidades judiciárias, fossem 

protocolados e distribuídos, obrigatoriamente, por meio do sistema de 

Protocolo Judicial Eletrônico (PJE).Sendo assim, determino o 

desentranhamento dos documentos de fls. 04/29, eis que, estes foram 

protocolados em 30/07/2018, devendo a medida ser proposta 

eletronicamente, como Ação de Regulamentação de Guarda e Exoneração 

de Alimentos, com a sua distribuição de forma aleatória, respeitando-se o 

principio do juiz natural.Procedam-se as baixas e anotações 

legais.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 02 de agosto 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.: 220597 Nr: 28838-71.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMRF, MDDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT, JOÃO BARROS FERREIRA JUNIOR - 

OAB:7002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354/MT

 Código 220597

 Vistos etc.

A Portaria n° 554/2016 – PRES determinou que, a partir do dia 07.11.2016, 

todos os processos de competência desta Vara Judicial e, de outras 

unidades judiciárias, fossem protocolados e distribuídos, obrigatoriamente, 

por meio do sistema de Protocolo Judicial Eletrônico (PJE).

Sendo assim, determino que a distribuição eletrônica do pedido constante 

em fls.396/406, como Ação de Cumprimento de Sentença, eis que, este 

fora protocolado em 22/06/2017, com a sua distribuição de forma aleatória, 

respeitando-se o principio do juiz natural.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234573 Nr: 24018-72.2006.811.0041

 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: E, FBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDF

 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: Alexandre Emilio de Oliveira 

- OAB:13651/MT, EDSON ANTONIO DE ALMEIDA - OAB:7.543, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEX DE LAURA 

DALTRO DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

24018-72.2006.811.0041, Protocolo 234573, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 924594 Nr: 46223-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSDA, TSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVNDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE DANHONI - 

OAB:17.008-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, a fim de EXPEDIR 

MANDADO visando a intimação pessoal da parte autora, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05(cinco) dias, nos termos do artigo 485, III, do CPC, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 427173 Nr: 5725-06.1996.811.0041

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNXDS, MLDS, PXDS, MXDS, MPXES, MLXES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103, PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA 

- OAB:21.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103, PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA 

CAMPOS - OAB:14103/O, PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - 

OAB:21.305, PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - OAB:21305/O

 Código 427173

 Vistos etc.

Postula a requerente, às fls.216/218 pela expedição de ofício ao Cartório 

do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, a fim de que, aquela serventia 

efetue o registro e a averbação da Carta de Adjudicação expedida às 

fls.210, sem a cobrança de quaisquer taxas, argumentado que, faz jus ao 

benefício da justiça gratuita que, fora concedido na sentença de fls.203.

Compulsando-se os autos, verifica-se da decisão de fls.126 que, o 

requerimento de justiça gratuita fora indeferido, sendo oportunizado o 

recolhimento das custas ao final do processo com fulcro no Provimento 

18/2012-CGJ.

Assim, nota-se que, a parte final da sentença, onde consta “sem custas” 

restou equivocada, tratando-se de erro material.

Diante do exposto, em conformidade com o inciso I do art. 494 do CPC, 

retifico o erro material constante da sentença de fls.203v°, para que, onde 

consta “sem custas” leia-se, “com custas”.

Via de consequência, INDEFIRO o pedido de fls.216/218 por falta de 

amparo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1280902 Nr: 2127-72.2018.811.0041

 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: EGPDBGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLBP, TCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR HONÓRIO BARRETO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9.779, ELARMIN MIRANDA - OAB:1.895/MT, JONATHÃ 

CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.641, RODRIGO DE OLIVEIRA 

SPINELLI - OAB:24631/O

 ....Assim, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência, para a redução 

do valor dos alimentos, visto que, é necessária a instrução processual 

para preservar o melhor interesse da criança.Defiro o requerimento de 

produção de provas a ser efetivada na audiência de conciliação, instrução 

e julgamento que ora designo para o dia 20 de setembro de 2017 às 14:00 

horas, para depoimento pessoal de ambas as partes e oitiva de 

testemunhas, cujo rol deverá aportar aos autos, em 10 (dez) dias.A 

intimação das testemunhas deverá se dar nos moldes do art. 455 do 

CPC.De qualquer modo, importante destacar, desde logo que, nos moldes 

do art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase 

processual, mormente no primeiro momento da audiência de instrução.Fixo 

os termos controvertidos como sendo: 1.aferição de alteração da situação 

econômico-financeira do alimentante que, justifique à redução dos 

alimentos;2.aferição das necessidades do infante para análise do valor 

dos alimentos, a serem pagos pelo autor;3.aferição da capacidade 

econômico-financeira das partes;Outrossim, como medida de celeridade, 

....... Faça constar o prazo de 05 (cinco) dias, para a vinda dos 

esclarecimentos.Por derradeiro, determino o desentranhamento de 

fls.42/53, por se tratar de contra fé, bem como, INTIME-SE o autor, por 

meio de seu culto advogado, para que, traga aos autos, em 05 (cinco) 

dias, cópia de seus documentos pessoais, bem como, de Gustavo, sob 

p e n a  d e  e x t i n ç ã o . N o t i f i q u e - s e  o  n o b r e  M i n i s t é r i o 

Público.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 30 de julho 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.: 443539 Nr: 19126-81.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IDCCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2.371/MT, MARCIA FIGUEIREDO SÁ - OAB:9914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2371/MT

 .

Autos 443539

Vistos etc.

A prestação jurisdicional já foi entregue na presente ação, conforme se vê 

da sentença de fls. 78/80 e, depende exclusivamente de providência da 

parte para sua finalização.

As providências pendentes, independem de que o processo permaneça 

na secretaria, devendo ser desarquivado, quando do cumprimento das 

determinações, constantes da sentença.

Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

 Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 02 de agosto 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.: 730413 Nr: 26468-12.2011.811.0041

 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: ECAN, WF, EF, JF, MF, WF, MF, OFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14-035, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15.156, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15156/MT, 

CRISTHIANE GAIVA MATTOS - OAB:, ELIMARI CUNHA FONTES - 

OAB:18329, FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - OAB:18415/O, FELLIPE 

BAEZ MALHEIROS - OAB:18517/MT, JOSE ANTÔNIO S. POMPEU 

CARDOSO - OAB:21046, JULIANA ANDRADE MARCELO ANTUNES - 

OAB:18760, LUIZ DA PENHA CORREA - OAB:8119/MT, MARIELLE DA 

SILVA FERNANDES - OAB:19863/O, MARIELLE DA SILVA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 19863/O, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - 

OAB:3.575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 730413

 Vistos etc.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 02 de agosto 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.: 829857 Nr: 35608-02.2013.811.0041

 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: CDSA, AADSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:21.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, diante da verificada 

desídia dos interessados em dar prosseguimento a presente ação, com 

fundamento no art. 485, inciso III, do CPC. Consigno que, os valores 

depositados em conta judicial, permanecerão à disposição dos 

interessados.Transitada em julgado esta decisão, expeçam-se as 

comunicações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação.Sem custas, em face da 

gratuidade processual.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022162-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS MARTINS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT0008830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA PEREIRA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1022162-36.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUCAS VINICIUS MARTINS DE 

MELO REQUERIDO: MARINA PEREIRA MARTINS Vistos etc. Indefiro, por 

ora, o pedido de gratuidade, pelo que concedo, excepcionalmente, o 

recolhimento das custas processuais ao final do processo, com 

fundamento no provimento 18/2012 CGJ. Recebo o presente inventário, 

ressalvando, desde já, a possibilidade de conversão para o rito do 

arrolamento comum. Nomeio como inventariante Lucas Vinicius Martins de 

Melo. Intime-se, para que, preste compromisso em 05 (cinco) dias, em 

atenção ao disposto no art. 617, parágrafo único, do CPC e, as primeiras 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, em conformidade com o 

art. 620 do CPC. Sendo de interesse do inventariante, junto às primeiras 

declarações, pode ser aportado o plano de partilha amigável (art. 651, 

CPC). Na mesma oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as 

certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida 

pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal. Nos termos do provimento 

nº 56/2016 – CNJ, deverá a autora trazer aos autos certidão de 

inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados, tudo no prazo 

acima. Cite-se, após, os interessados não representados, pelo correio, se 

for o caso, para que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias 

e, por edital, eventuais interessados, em observância ao disposto no art. 

259, inciso III, do CPC, conforme determina o art. 626, §1º, do CPC. 

Intime-se a Fazenda Pública, (CPC art. 626), manifestando-se ela sobre os 

valores e podendo, se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 

(vinte) dias (art. 629 do CPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos 

pelos interessados (art. 634 do CPC), manifestando-se expressamente. 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e, quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos às últimas declarações (art. 363 do CPC), 

digam no prazo comum de 15 dias (art. 637 do CPC). Se concordes, ao 

cálculo digam, em 05 dias (art. 638 do CPC). Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome do 

falecido. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome da de cujus 

MARINA PEREIRA MARTINS, CPF nº 603.765.461-15, filha de José Pereira 

Martins e Guiomar de Brito Pereira. Os autos permanecerão em gabinete 

até que a indicação de existência / inexistência de ativos financeiros seja 

informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004 / 

2007 / CGJ). Caso haja valores, estes devem ser transferidos para a 

conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. Por fim, consigno que, 

de acordo com o art. 654, do CPC, a existência de dívida para com a 

Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu 

pagamento esteja devidamente garantido. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021602-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RAMOS BORBA (REQUERENTE)

FRANCISCO DE CERQUEIRA BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PINHEIRO DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT24099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN
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ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1021602-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FRANCISCO DE CERQUEIRA 

BORBA, RODRIGO RAMOS BORBA INVENTARIADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, retifique o polo passivo da presente 

demanda, tendo em vista ter sido proposta em face do Estado de Mato 

Grosso, quando o correto seria em face da falecida. Indefiro, o pedido de 

gratuidade, pelo que concedo, excepcionalmente, o recolhimento das 

custas processuais ao final do processo, com fundamento no provimento 

18/2012 CGJ. Em face dos elementos constantes dos autos, é possível a 

observância do rito do arrolamento comum, em atenção ao disposto nos 

arts. 659, 664 e 665, do Código de Processo Civil, ressalvado, desde já, a 

possibilidade de conversão para o rito do inventário ou de arrolamento 

sumário. Nomeio como inventariante Rodrigo Ramos Barbo, 

independentemente de assinatura do termo de compromisso. Intime-se, 

para que, preste as declarações, nos 20 (vinte) dias subsequentes, 

atribuindo valor aos bens do espólio e o plano de partilha, observando-se 

o disposto no art. 1829, do Código Civil. Nos termos do provimento n° 

56/2016–CNJ, deverá da parte autora, no mesmo prazo, trazer aos autos 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados. 

Citem-se, após, os interessados não representados, se for o caso, pelo 

correio, para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias. Determino 

a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de existência de 

ativos em nome da falecida ELISBETE RAMOS DA SILVA, CPF nº 

161.573.381-72. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD em 

busca de informações sobre a existência de veículo registrado em nome 

da de cujus. Os autos permanecerão em gabinete até que a indicação de 

existência/inexistência de ativos financeiros seja informada a este Juízo, 

via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja 

valores, estes devem ser transferidos para conta judicial, devidamente 

vinculada a estes autos. Outrossim, consigno que, em face dos novos 

princípios e regras aplicáveis à matéria, as questões relacionadas à 

eventual pendência referente a débito tributário, não obstará a conclusão 

deste processo, com a prolação da sentença, já que a Fazenda Pública 

dispõe de meios legais específicos para a cobrança e será intimada, ao 

final, para lançamento, em sendo o caso. Por fim, havendo testamento ou 

interesse de incapaz, dê-se vista ao ilustre Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022600-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM BACANI LUIZ DE MORAES (REQUERENTE)

GRACIELA BACANI DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

APARECIDA BACANI DE MORAES (REQUERENTE)

KATIA BACANI DE MORAES COURA (REQUERENTE)

VIVIANE BACANI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JERONIMO LUIZ DE MORAES NETO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1022600-62.2018.8.11.0041. REQUERENTE: APARECIDA BACANI DE 

MORAES, GRACIELA BACANI DE MORAES PEREIRA, WILLIAM BACANI 

LUIZ DE MORAES, KATIA BACANI DE MORAES COURA, VIVIANE BACANI 

DE MORAES INVENTARIADO: JERONIMO LUIZ DE MORAES NETO Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Inventário Negativo, ajuizada por Aparecida 

Bacani de Moraes, Graciela Bacani de Moraes, William Bacani Luiz de 

Moraes, Katia Bacani de Moraes Coura e Viviane Bacani de Moraes, 

visando à obtenção a declaração de inexistência de bens a inventariar, de 

Jeronimo Luiz de Moraes Neto, falecido em 05/01/2018. A petição inicial 

relaciona a meeira e os herdeiros do de cujus e informa que, o único bem 

em nome do falecido, foi doado para a Igreja Presbiteriana do Brasil, por 

meio de Escritura Pública, constante do Id. 14348665. O inventário 

negativo é construção da doutrina e jurisprudência, utilizado, geralmente, 

para comprovar a inexistência de bens, em nome do falecido, a fim de que 

os sucessores sejam eximidos da responsabilidade de arcar com dívidas 

deixadas pelo de cujus. Colho jurisprudência exemplificativa sobre o tema: 

SUCESSÕES - INVENTÁRIO NEGATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - PROCEDIMENTO UTILIZADO NA HIPÓTESE EM QUE 

NÃO HÁ BENS EM NOME DO FALECIDO - UTILIDADE DA MANIFESTAÇÃO 

JUDICIAL ACERCA DA EXISTÊNCIA APENAS DE DÍVIDAS DEIXADAS PELO 

'DE CUJUS' - ADEQUAÇÃO. O interesse de agir verifica-se pelo binômio da 

necessidade e utilidade do processo, que está presente na pretensão de 

declaração judicial acerca da ausência de bens deixados por pessoa 

falecida, manifestando útil expediente à prevenção da responsabilidade 

dos herdeiros, que respondem pelas dívidas do 'de cujus' dentro das 

forças da herança. A ação de inventário negativo pode ser proposta 

quando não há bens a serem partilhados, sendo necessária a citação dos 

interessados e a intimação para manifestação do Ministério Público e da 

Fazenda Pública. (TJ-MG - AC: 10518120152161001 MG , Relator: 

Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/04/2014, Câmaras Cíveis 

/ 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2014) Como medida de 

celeridade e economia processual, determino a utilização do sistema 

BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome do falecido, 

JERONIMO LUIZ DE MORAES NETO, CPF nº 007.863.571-34, Filiação: 

Antonio Luiz de Moraes Sobrinho e Virgilina de Moraes. Proceda-se, 

também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de informações sobre a 

existência de veículo registrado em nome do mesmo. Os autos 

permanecerão em gabinete até que a ordem de bloqueio ou a indicação de 

inexistência de ativos financeiros seja informada a este Juízo, via internet. 

(art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Após, conclusos. 

Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033318-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ALVES BASTOS MOREIRA (REQUERENTE)

ANTONIO DALVO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CONCEICAO MARIA GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR OAB - MT4636/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NUNES RONDON (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1033318-55.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ANTONIO DALVO DE 

OLIVEIRA, CONCEICAO MARIA GARCIA DE OLIVEIRA, SONIA ALVES 

BASTOS MOREIRA INVENTARIADO: MARIA NUNES RONDON Vistos etc. 

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve a regular abertura e 

registro de testamento público, cuja cópia da sentença consta do id. 

13729069, o que permite o prosseguimento desta ação de inventário. 

RECEBO o presente inventário, com fundamento no art. 610, do Código de 

Processo Civil, em face da existência de testamento público. Nomeio como 

inventariante Antônio Dalvo de Oliveira. Intime-se, para que, preste 

compromisso em 05 (cinco) dias, em atenção ao disposto no art. 617, 

parágrafo único, do CPC e, as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes, em conformidade com o art. 620 do CPC. Na mesma 

oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria 

Geral do Estado) e Municipal. Citem-se, após, os interessados não 

representados, pelo correio, se for o caso, para que se manifestem, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias e, por edital, eventuais interessados, em 

observância ao disposto no art. 259, inciso III, do CPC, conforme determina 

o art. 626, §1º, do CPC. Após, as primeiras declarações, intime-se a 

Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro, (CPC art. 626), 

manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 do CPC) ou atribuir 

valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634 do CPC), 

manifestando-se expressamente. Havendo concordância, quanto às 

primeiras declarações e, quanto aos valores, iniciais ou atribuídos às 

últimas declarações (art. 628 do CPC), digam em 15 dias (art. 637 do CPC). 

Se concordes, ao cálculo digam, em 05 dias (art. 638 do CPC). Determino a 

utilização do sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos 

em nome do falecido. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD, 

em busca de informações sobre a existência de veículo registrado em 
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nome do de cujus. Os autos permanecerão em gabinete até que a 

indicação de existência / inexistência de ativos financeiros seja informada 

a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004 / 2007 / 

CGJ). Caso haja valores, estes devem ser transferidos para a conta 

judicial, devidamente vinculada a estes autos. Por fim, consigno que, de 

acordo com o art. 654, do CPC, a existência de dívida para com a Fazenda 

Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento 

esteja devidamente garantido. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de 

julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020582-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JORGE VITAL NEVES (REQUERENTE)

LUCAS DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

SUELI ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

MARCELA REIS NEVES (REQUERENTE)

V. M. P. N. (REQUERENTE)

PATRICIA LAURA REIS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VENTORIM JUNIOR OAB - BA53450 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACI VITAL NEVES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

CELIA VITAL NEVES (HERDEIRO)

SEBASTIAO VITAL NEVES (HERDEIRO)

NATALIA DA SILVA NEVES (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1020582-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BENEDITO JORGE VITAL 

NEVES, MARCELA REIS NEVES, PATRICIA LAURA REIS NEVES, LUCAS 

DA SILVA NEVES, VICTOR MIGUEL PEREIRA NEVES, SUELI ALVES 

PEREIRA INVENTARIADO: ARACI VITAL NEVES Vistos etc. Indefiro, por 

ora, o pedido de gratuidade, pelo que concedo, excepcionalmente, o 

recolhimento das custas processuais ao final do processo, com 

fundamento no provimento 18/2012 CGJ. Recebo o presente inventário, 

ressalvando, desde já, a possibilidade de conversão para o rito do 

arrolamento comum. Nomeio como inventariante Benedito Jorge Vital 

Neves. Intime-se, para que, preste compromisso em 05 (cinco) dias, em 

atenção ao disposto no art. 617, parágrafo único, do CPC e, as primeiras 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, em conformidade com o 

art. 620 do CPC. Sendo de interesse da inventariante, junto às primeiras 

declarações, pode ser aportado o plano de partilha amigável (art. 651, 

CPC). Na mesma oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as 

certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida 

pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal. Nos termos do provimento 

nº 56/2016 – CNJ, deverá a autora trazer aos autos certidão de 

inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados, tudo no prazo 

acima. Citem-se, após, os interessados não representados, pelo correio, 

se for o caso, para que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias e, por edital, eventuais interessados, em observância ao disposto no 

art. 259, inciso III, do CPC, conforme determina o art. 626, §1º, do CPC. 

Intime-se a Fazenda Pública, (CPC art. 626), manifestando-se ela sobre os 

valores e podendo, se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 

(vinte) dias (art. 629 do CPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos 

pelos interessados (art. 634 do CPC), manifestando-se expressamente. 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e, quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos às últimas declarações (art. 363 do CPC), 

digam no prazo comum de 15 dias (art. 637 do CPC). Se concordes, ao 

cálculo digam, em 05 dias (art. 638 do CPC). Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome do 

falecido. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome da de cujus 

ARACI VITAL NEVES, CPF nº 581.800.951-34, filha de Deziderio da Costa 

Vital e Amelia Silva Costa Vital. Os autos permanecerão em gabinete até 

que a indicação de existência / inexistência de ativos financeiros seja 

informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004 / 

2007 / CGJ). Caso haja valores, estes devem ser transferidos para a 

conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. Por fim, consigno que, 

de acordo com o art. 654, do CPC, a existência de dívida para com a 

Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu 

pagamento esteja devidamente garantido. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033076-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANO PIASSI PIMENTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECY LUIS DA SILVA OAB - MT0014228A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELESSON SAULO PAIVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1033076-96.2017.8.11.0041. AUTOR: 

HERMANO PIASSI PIMENTA RÉU: ELESSON SAULO PAIVA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, 

proposta por Hermano Piassi Pimenta, em face de Elesson Saulo Paiva, 

ambos devidamente qualificados. Narra a exordial que, o requerente viveu 

com Eva Antônia Benedita por aproximadamente 06 (seis) anos, 

iniciando-se o relacionamento no ano de 2011 e, findando-se com o 

falecimento desta em 19.08.2017. A ação fora recebida nos moldes do 

id.10475901. Em audiência de conciliação (id.11131805), realizada no dia 

13.12.2017, não foi possível a composição entre as partes. O requerido 

fora devidamente citado (id.11066353), apresentando contestação no 

id.11631985, alegando que, não houve união estável entre a falecida e o 

requerente que, eram apenas namorados. Houve impugnação no 

id.11979451. As partes são legítimas, bem como, legítimos os seus 

interesses. A ação vem se desenvolvendo em marcha regular e não 

vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida até o momento, dou o 

feito por saneado. Defiro o requerimento de produção de provas a ser 

efetivada na audiência de conciliação, instrução e julgamento que ora 

designo para o dia 04 de outubro de 2018, às 14:40 horas, para 

depoimento pessoal de ambas as partes e oitiva de testemunhas, cujo rol 

do autor encontra-se no id.10445212 e, o da parte requerida deverá 

aportar aos autos, em 10 (dez) dias. Para a intimação das testemunhas, 

deve ser observado o art. 455 do CPC e seus parágrafos. De qualquer 

modo, importante destacar, desde logo que, nos moldes do art. 359 do 

CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase processual, 

mormente no primeiro momento da audiência de instrução. Fixo os termos 

controvertidos como sendo: 1. aferição da existência de união estável 

entre o autor e a falecida e, o período em que se deu; Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020876-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS RIBEIRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA OAB - MT24227/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON JOSÉ DE SOUZA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1020876-23.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: LAIS RIBEIRO DE SOUZA 

EXECUTADO: AILTON JOSÉ DE SOUZA Vistos etc. Acolho a emenda da 

inicial constante dos Ids. 14484429, 14484440 e 14484485. Defiro a 

gratuidade processual nos termos do art. 98, do CPC. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Intime-se o executado[1] 

pessoalmente, para, em 03 (três) dias, pagar o débito exequendo, 
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correspondente ao mês de maio/2018 a julho/2018, totalizando R$ 

2.179,28 (dois mil cento e setenta e nove reais e vinte e oito centavos), 

bem como as prestações que vencerem no curso da presente ação, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuar a quitação sob 

pena de protesto judicial e de prisão civil, nos termos do art. 528 do Código 

de Processo Civil. Intime-se a parte devedora, para efetuar o depósito da 

pensão alimentícia, diretamente na conta bancária da parte autora, que 

deverá ser informada posteriormente nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Notifique-se o nobre Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 01 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Ailton José de Souza – 

Endereço: Rua Tapuiramã, Quadra 07, Casa 19, Bairro: Cardoso, Cidade: 

Aparecida de Goiânia-GO, CEP: 74933-207.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1032515-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA FERNANDA ZEFERINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONÇALO DA SILVA OAB - MT0004265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ GOMES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1032515-72.2017.8.11.0041. REQUERENTE: TAINARA FERNANDA 

ZEFERINO DOS SANTOS INVENTARIADO: JUAREZ GOMES DOS SANTOS 

Vistos etc. Infere-se dos autos que, o de cujus faleceu na data de 

22/02/2017 – id. 12803378, era divorciado e deixou apenas uma herdeira, 

sua filha Tainara Fernanda Zeferino dos Santos. Nesse cenário, diante da 

existência de herdeiro único, ao qual será adjudicada a integralidade dos 

bens do espólio, converto o presente inventário, em arrolamento sumário, 

em atenção ao disposto no art. 659, §1º, do Código de Processo Civil. O 

deferimento do pedido de autorização judicial, constante do id. 14194525, 

não é possível neste momento, diante da ausência das declarações 

necessárias, em observância ao disposto no art. 660, do Código de 

Processo Civil, já que a experiência nos demonstra que a liberação de 

valores em processos desta natureza esvazia o interesse dos herdeiros 

em sua conclusão. Diante do exposto, INTIME-SE a inventariante, para que 

apresente as declarações, observando-se o disposto no art. 660, do 

Código de Processo Civil, bem como, cópia da certidão de casamento 

atualizada do de cujus, na qual conste a averbação do divórcio, no prazo 

de 10 (dez) dias. Em atenção ao petitório de id. 13526232, EXPEÇA-SE 

ofício ao Banco do Brasil, agência Cristo Rei da cidade de Várzea Grande, 

para que efetue a transferência de todo e qualquer valor existente, em 

nome do de cujus, para conta judicial do Tribunal de Justiça, vinculada a 

este processo, assim como, para que informe, acerca da existência de 

contratos de seguros, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer o 

responsável em crime de desobediência. Oficie-se a Receita Federal do 

Brasil, para que efetue a transferência de eventual saldo de restituição de 

imposto de renda, em nome do de cujus, para conta judicial do Tribunal de 

Justiça, vinculada a este processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de incorrer o responsável em crime de desobediência. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033673-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA AKEMI NAKAGAWA IWASE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SABURO IWASE (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1033673-65.2017.8.11.0041. REQUERENTE: SONIA AKEMI NAKAGAWA 

IWASE INVENTARIADO: ANTONIO SABURO IWASE Vistos etc. Cumpra-se, 

integralmente, a decisão proferida no id. 11969438, expedindo-se termo 

judicial de renúncia de direitos hereditários, intimando-se os interessados 

para assinatura. Expeça-se o necessário. Cuiabá-MT, 06 de agosto de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1034521-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEYZE FATIMA MAGALHAES (REQUERENTE)

MARCIO TADEU PEREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT0012487S-B (ADVOGADO)

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

ROSA APARECIDA SILVEIRA MARTINS OAB - MT20384/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU PEREIRA MAGALHÃES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1034521-52.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MARCIO TADEU PEREIRA 

MAGALHAES, DEYZE FATIMA MAGALHAES INVENTARIADO: ALCEU 

PEREIRA MAGALHÃES Vistos etc. Compulsando-se os autos, se verifica 

que a herdeira Deyze Fatima Magalhães faleceu, deixando uma filha, que 

se habilitou nos autos, como representante do espólio da genitora, 

conforme se extrai dos documentos acostado ao id. 13307203. Diante do 

exposto, considerando que os interessados são maiores e capazes, e 

encontram-se representados pelo mesmo advogado, CONVERTO o 

presente inventário em arrolamento sumário, ressalvando, desde já, a 

possibilidade de conversão em arrolamento comum ou inventário, após a 

apresentação das declarações, já que na inicial não constou maiores 

informações quanto aos bens do espólio de Alceu Pereira Magalhães, mas 

somente seu valor aproximado. INTIME-SE o inventariante, para que 

apresente as declarações, em observância ao disposto no art. 660, do 

Código de Processo Civil, fazendo-a acompanhar por plano de partilha, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1027573-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROCHA ALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GOMES DE CARVALHO (REQUERIDO)

ELIANE APARECIDA GOMES CARVALHO (REQUERIDO)

SIDNEY GOMES CARVALHO (REQUERIDO)

IONETE DORCELINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

RENATA SANTOS CARVALHO (REQUERIDO)

P. H. S. C. (REQUERIDO)

P. H. S. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITAMAR COSTA DA SILVA OAB - GO15713 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1027573-94.2017.8.11.0041. Vistos etc. Em que pese a realização do 

exame genético confirmando a paternidade de Joaquim Mendes Carvalho e 

a concordância da meeira e dos herdeiros por ela representados, é certo 

que não foi efetivada a citação dos herdeiros Marcos Gomes de Carvalho, 

Elaine Aparecida Gomes Carvalho e Sidney Gomes de Carvalho, o que 

impede o pronunciamento jurisdicional quanto ao mérito, sem que seja 

totalmente concluída a angularização processual. Diante do exposto, 

INTIME-SE a parte autora, para que se manifeste quanto as certidões 

negativas de citação dos requeridos, fornecendo os novos endereços 

para citação, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de 
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agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006813-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMYLA MARQUES CAMPBELL (REQUERENTE)

LORRAINE CARVALHO CAMPBELL (REQUERENTE)

MARJORY CARVALHO CAMPBELL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLYVISTON DE OLIVEIRA CAMPBELL (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1006813-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARJORY CARVALHO 

CAMPBELL, LORRAINE CARVALHO CAMPBELL, LUDMYLA MARQUES 

CAMPBELL INVENTARIADO: CLYVISTON DE OLIVEIRA CAMPBELL Vistos 

etc. Recebo a emenda da inicial. Custas recolhidas. Infere-se dos autos 

que a herança é composta por saldos de contas, eventual saldo de FGTS 

e PIS, por verbas rescisórias, perante à empresa Tec Arquivo Serv Armaz 

Logist em Arquivos Ltda, assim como, por um veículo Honda/CG 125 TITAN 

ES, ano 2002, placa JZS 7738, Renavan 00786695617, avaliada em R$ 

2.859,00 (dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais). Dos veículos 

localizados por meio do sistema RENAJUD, dois deles são desconhecidos 

pelas herdeiras, que não sabem da sua localização – id. 13444219. Foram 

realizadas buscas de valores, por meio do sistema conveniado, que 

restaram no bloqueio da quantia de R$ 794,01 (setecentos e noventa e 

quatro reais e um centavos), perante o Banco do Brasil – id. 13444219. 

Visando à conclusão do presente procedimento, EXPEÇA-SE ofício à 

Caixa Econômica Federal, para que efetue a transferência de todo e 

qualquer valor existente em nome do de cujus, referente à saldos em 

conta e vinculados a conta do FGTS e PIS, no prazo de 05 (cinco) dias, 

Outrossim, OFICIE-SE a empresa Tec Arquivo Serv Armaz Logist em 

Arquivos Ltda, para que efetue a transferência das verbas rescisórias do 

de cujus, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer o responsável 

em crime de desobediência. Após, voltem os autos conclusos para 

decisão. Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007102-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

MARCOS RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA RODRIGUES GERMANO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1007102-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARCOS RODRIGUES DA 

COSTA, LUZIA RIBEIRO DA COSTA INVENTARIADO: IRACEMA 

RODRIGUES GERMANO Vistos etc. Defiro o pedido constante do Id. 

14485572, suspendendo os autos pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias. Ultrapassado o prazo acima assinalado, sem pronunciiamento nos 

autos, intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento da ação, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção. Após, com ou sem 

manifestação, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 01 

de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010409-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANUEL JOSE DUAILIBI BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DA CUNHA SERRA (INVENTARIADO)

MARIA MARCIA ANTUNES DA CUNHA SERRA (INVENTARIADO)

MARCIA GABRIELLE DA CUNHA SERRA (INVENTARIADO)

JANAINA DA CUNHA SERRA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT0008364A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

AYRTON CANAVARROS SERRA (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1010409-19.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: EMMANUEL JOSE DUAILIBI BARBOSA INVENTARIADO: 

DIOGO DA CUNHA SERRA, JANAINA DA CUNHA SERRA, MARCIA 

GABRIELLE DA CUNHA SERRA, MARIA MARCIA ANTUNES DA CUNHA 

SERRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Inventário, proposta por 

Emmanuel José Duailibi Barbosa, em decorrência do falecimento de seu 

pai, Ayrton Canavarros Serra, ambos devidamente qualificados. A ação 

fora recebida nos moldes da decisão do id.12509771, nomeando o autor 

como inventariante. Realizada pesquisa por meio dos sistemas Bacenjud e 

Renajud foram localizados valores e, veículos em nome do falecido 

(id.12986885). Declarações de imposto de renda do de cujus nos 

ids.13102446/13123208/13123216 e 13123223. Certidão de inexistência 

de testamento no id.1333475. As certidões das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal foram apresentadas nos ids. 13333479/ 

13333565/ 13333484, estando todas positivas. As primeiras declarações 

foram apresentadas no id.13472883 constando que o autor da herança 

deixou a viúva meeira, Maria Marcia e, três filhos maiores, Diogo, Janaina e 

Emmanuel. A meeira veio aos autos, no id.13909947, postulando por sua 

nomeação como inventariante, afirmando que, já possui tal encargo no 

inventario extrajudicial que, tramita perante o Cartório do 2º Ofício de 

Rosário Oeste/MT. Em decorrência da informação acima, por cautela, este 

juízo revogou parte da decisão do id.12509771, concernente à nomeação 

do autor como inventariante. A sessão de mediação designada restou 

inexitosa (id.14200998). Em petição do id.14245082, a meeira informa que, 

efetuou o saque dos valores de FGTS existentes em nome do falecido, 

visto que, era a única dependente cadastrada, preenchendo os requisitos 

da Lei 8036/90 para a sua concessão. Na oportunidade, reiterou o pedido 

de nomeação como inventariante. As procurações da meeira Maria Márcia 

e da herdeira Janaina se encontram nos ids.14245193 e 14245233. Na 

decisão do id.14339113 fora determinada a intimação das partes, para a 

comprovação de encerramento do inventario extrajudicial. Em resposta ao 

ofício encaminhado, a Caixa Econômica Federal informa no id.14394514 

que, o FGTS do falecido, no importe de R$ 580.875,50 (quinhentos e 

oitenta, oitocentos e setenta e cinco mil reais e cinquenta centavos) fora 

sacado pela viúva em 03.02.2017, visto que, a mesma é beneficiária da 

pensão por morte deixada pelo de cujus. O autor se manifestou no 

id.14438968 postulando pela utilização do sistema Bacenjud, afim de 

bloquear na conta bancária da meeira, o valor que fora levantado da conta 

de FGTS de seu falecido pai. A comprovação de desistência do inventario 

extrajudicial encontra-se no id.14528638. Relatei o necessário. DECIDO. 

No caso em apreço, verifica-se dos documentos acostados aos autos 

que, a meeira se encontrava habilitada como dependente do de cujus, 

perante à Previdência Social e, diante disso, efetuou o saque das verbas 

de FGTS existentes, em nome do falecido. O art. 1º da Lei 6.858/1980 

estabelece que: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. A norma vigente foi 

instituída com o fito de desburocratizar, o recebimento dos valores não 

recebidos em vida pelo empregado, garantindo aos seus 

dependentes/herdeiros a arrecadação sem a necessidade de interposição 

de procedimento judicial. No entanto, em que pese à afirmação da lei de 

que, os valores devem ser pagos aos dependentes habilitados, perante à 

Previdência Social, o certo é que, a análise da norma não deve se dar de 

forma literal, pois se assim se fizer, tal interpretação pode geral prejuízos 

e afastar os direitos fundamentais, previstos na CF/88. Acrescente-se a 
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isso, o fato de que, a Lei 8.858/80 não tem legitimidade de excluir ou limitar 

o direito a herança que, por se tratar de Lei Ordinária, se encontra 

hierarquicamente, abaixo da norma constitucional. Todavia, há que se 

pautar o direito da meeira nas verbas de FGTS, conforme entendimento do 

STJ, por se tratarem os proventos de recebimentos na constância do 

casamento, como patrimônio comum do casal. Diante do exposto, visando 

resguardar à parte que cabe aos herdeiros Emmanuel e Diogo, com fulcro 

no art.1.829 do CC que, trata da vocação hereditária, determino a 

INTIMAÇÃO da meeira, Maria Márcia, por meio de seu culto advogado, para 

que, deposite na conta judicial, devidamente vinculada aos autos, em 10 

(dez) dias, a parte que cabe aos herdeiros Emmanuel e Diogo, no importe 

de R$ 193.625,16[1] (cento e noventa e três mil seiscentos e vinte e cinco 

reais e dezesseis centavos), cabendo 50% (cinquenta por cento) do valor 

a cada herdeiro. A parte que cabe a herdeira Janaina não deverá ser 

depositada, visto que, a mesma se encontra representada nos autos e, 

não demonstrou interesse em receber a sua cota parte, neste momento. 

Tendo em vista que, a viúva meeira se encontra na posse e administração 

dos bens do espólio, em conformidade com o art. 617, I, do CPC, nomeio 

como inventariante MARIA MÁRCIA ANTUNES DA CUNHA SERRA. 

INTIME-SE, para que, preste compromisso em 05 (cinco) dias e, ratifique 

e/ou apresente as primeiras declarações em 20 (vinte) dias 

subsequentes, em conformidade com o art. 620 do CPC. Na oportunidade, 

deverá vir aos autos, cópia da matrícula atualizada dos imóveis que, 

compõem o acervo hereditário. CITE-SE o herdeiro Diogo da Cunha Serra, 

visto que, não representado nos autos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de 

agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito [1] Valor recebido: R$ 580.875,50 (quinhentos e oitenta mil 

oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) – R$ 290.437,75 

(duzentos e noventa mil quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e 

cinco centavos) que, equivale à meação da viúva = R$ 290.437,75 

(duzentos e noventa mil quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e 

cinco centavos) que, dividido em 3 (três) partes, equivale a R$ 96.812,58 

(noventa e seis mil oitocentos e doze reais e cinquenta e oito centavos) 

para cada herdeiro.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028182-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VITORINA DE MOURA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA FELIX GONCALVES OAB - MT17280/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR FREDERICO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028182-77.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MARLENE VITORINA DE 

MOURA DIAS INVENTARIADO: VILMAR FREDERICO Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Arrolamento Sumário, proposta por Marlene Vitorina de Mora 

Dias, Vilmar Frederico Junior e Leandro Henrique Frederico, visando à 

obtenção da partilha dos bens deixados por Vilmar Frederico, devidamente 

qualificados nos autos. Consta dos autos que, o de cujus faleceu na data 

de 14/07/2017 – id. 9802398, vivia em união estável com a autora, e que 

deixou dois filhos, Vilmar Frederico Junior e Leandro Henrique Frederico. 

Infere-se que, o inventariado não deixou testamento – id. 10353856, sendo 

o acervo hereditário composto por um veículo Nissan, Modelo March, 

ano/modelo 2012/2013, placa OBI 4962 – id. 9802391, por saldo em conta 

poupança e restituição do imposto de renda, ano referência 2017. A ação 

foi recebida, nos termos da decisão de id. 9947864, que concedeu, 

provisoriamente, a gratuidade processual, nomeou a autora inventariante, 

e determinou a busca de bens do espólio, por meio dos sistemas 

conveniados. As buscas de bens do espólio restaram exitosas, e 

culminaram na transferência da quantia de R$ 6.189,17 (seis mil cento e 

oitenta e nove reais e dezessete centavos) e de R$ 248,51 (duzentos e 

quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos), conforme extratos 

acostados ao id. 10090200(p. 6). Certidão negativa de débitos, perante à 

Fazenda Pública Estadual, consta do id. 10353943. Intimada a fim de 

comprovar a união estável estabelecida com o de cujus, a inventariante 

juntou nos autos fotos antigas e escritura pública realizada de forma 

unilateral – id. 11433746. Foi novamente determinada a comprovação da 

união, mediante documento idôneo, em face do procedimento especial do 

inventário, contudo, deixou decorrer in albis o prazo fixado. Entretanto, 

considerando que os herdeiros são maiores e capazes e estão 

representados pelo mesmo advogado da inventariante, os quais, inclusive, 

são filhos somente do autor da herança, e dos indícios de prova 

apresentadas no id. 11433746, entendo por bem o reconhecimento 

incidental da união estável, reconhecendo a qualidade de meeira da 

inventariante. Observa-se que, a herança é constituída por valores, além 

do veículo, cuja propriedade já foi comprovada nos autos. Diante do 

exposto, OFICIE-SE a Caixa Econômica Federal, para que efetue a 

transferência de todo e qualquer valor existente em conta em nome do 

espólio de Vilmar Frederico, CPF 066.014.642-67, para conta judicial do 

Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer o 

responsável em crime de desobediência. Outrossim, OFICIE-SE a Receita 

Federal do Brasil, para que efetue a transferência de todo e qualquer valor 

existente em nome do espólio de Vilmar Frederico, CPF 066.014.642-67, 

referente à restituição de imposto de renda, para conta judicial do Tribunal 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer o 

responsável em crime de desobediência. Por derradeiro, INTIME-SE a 

inventariante, para que inclua na partilha os valores localizados por meio 

do sistema BACENJUD, cujo extrato conta no id. 10499358, no prazo de 05 

(cinco) dias. Não havendo manifestação da inventariante no prazo, 

INTIMEM-SE, pessoalmente, a inventariante e os herdeiros, para que 

manifestem seu interesse no prosseguimento do processo, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024759-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANI ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Antônio Carlos de Oliveira Claro (REQUERIDO)

CARLA DA SILVA CLARO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA DOS SANTOS FREITAS OAB - SP258849 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1024759-12.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ELIANI ROSA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA CLARO, 

CARLA DA SILVA CLARO Vistos etc. Intime-se a parte requerida, por meio 

de seu culto advogado, para que, cumpra a decisão constante do Id. 

13311673, tendo em vista que os documentos necessários para a 

aquisição do plano de saúde já estão acostados no Id. 14458662. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021868-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETH APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CAROLINA SANTANA OAB - MT20378/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELILTON APARECIDO DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1021868-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELIETH APARECIDA DA SILVA 

INVENTARIADO: ELILTON APARECIDO DA SILVA Vistos etc. Concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, do 

Código de Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de sua 

revogação, caso evidenciado nos autos a ausência de preenchimento dos 

pressupostos. Em face dos elementos constantes dos autos, é possível a 

observância do rito do arrolamento sumário, em atenção ao disposto nos 

arts. 659 a 663 do Código de Processo Civil, ressalvado, desde já, a 
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possibilidade de conversão para o rito do inventário ou de arrolamento 

comum. Nomeio como inventariante Eliete Aparecida Miranda Silva, 

independentemente de assinatura do termo de compromisso. Intime-se, 

para que, preste as declarações, nos 20 (vinte) dias subsequentes, 

atribuindo valor aos bens do espólio e o plano de partilha, observando-se 

o disposto no art. 1829, do Código Civil. Intime-se o herdeiro renunciante, 

para que, por meio de sua ilustre advogada, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o termo de renúncia lavrado mediante escritura 

pública ou, comparecer perante à Secretaria dessa Vara Judicial, para 

assinar o termo. No mesmo prazo, deverá a parte autora, trazer aos autos 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados. 

Determino a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de 

existência de ativos em nome da falecida. Proceda-se, também, pesquisa 

junto ao RENAJUD em busca de informações sobre a existência de veículo 

registrado em nome do de cujus ELILTON APARECIDO DA SILVA, CPF nº 

026.146.411-62, filho de Jose Lenoncio da Silva e Adelaide Sales dos 

Santos Silva. Os autos permanecerão em gabinete até que a indicação de 

existência/inexistência de ativos financeiros seja informada a este Juízo, 

via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja 

valores, estes devem ser transferidos para conta judicial, devidamente 

vinculada a estes autos. Outrossim, consigno que, em face dos novos 

princípios e regras aplicáveis à matéria, as questões relacionadas à 

eventual pendência referente a débito tributário, não obstará a conclusão 

deste processo, com a prolação da sentença, já que a Fazenda Pública 

dispõe de meios legais específicos para a cobrança, e será intimada, ao 

final, para lançamento, em sendo o caso. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1034631-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MARCONDES METRAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Samir Bennett Buainain OAB - MT0013373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA SILVA DE OLIVEIRA METRAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISVAL DIAS MENDES OAB - MT0003563A (ADVOGADO)

JORGE DE MORAES FILHO OAB - MT3964/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1034631-51.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCOS VINICIUS MARCONDES METRAN REQUERIDO: 

VALERIA SILVA DE OLIVEIRA METRAN Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Divórcio c/c Guarda proposta por Marcos Vinicius Marcondes Metran, em 

face de Valéria Silva de Oliveira Metran, ambos devidamente qualificados. 

A ação fora recebida nos moldes do id.10743264, fixando os alimentos 

provisórios no importe de 48,10% (quarenta e oito virgula dez por cento) 

do salário mínimo vigente que, hoje equivale a R$ 458,87 (quatrocentos e 

cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos). Em audiência de 

conciliação (id.11131188), realizada no dia 13.12.2017, não foi possível a 

composição entre as partes. A requerida fora devidamente citada, 

apresentando contestação no id.11644941. Houve impugnação no 

id.11957520. O digno Ministério Público manifestou-se no id.12632881. As 

partes são legítimas, bem como, legítimos os seus interesses. A ação vem 

se desenvolvendo em marcha regular e não vislumbrando qualquer 

irregularidade a ser corrigida até o momento, dou o feito por saneado. 

Defiro o requerimento de produção de provas a ser efetivada na audiência 

de conciliação, instrução e julgamento que ora designo para o dia 18 de 

setembro de 2018, às 14:40 horas, para depoimento pessoal de ambas as 

partes e oitiva de testemunhas, cujo rol deverá aportar aos autos, em 10 

(dez) dias. Para a intimação das testemunhas, deve ser observado o art. 

455 do CPC e seus parágrafos. De qualquer modo, importante destacar, 

desde logo que, nos moldes do art. 359 do CPC, a conciliação pode ser 

obtida em qualquer fase processual, mormente no primeiro momento da 

audiência de instrução. Fixo os termos controvertidos como sendo: 1. 

aferição do binômio necessidade-possibilidade para análise do valor dos 

alimentos, a serem pagos pelo requerente; 2. aferição da capacidade 

econômico-financeira das partes; 3. aferição da divisão equilibrada do 

tempo de convívio da criança com os seus genitores; Notifique-se o nobre 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004360-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MAX BARROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Tayna Nobre da Silva (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT0012336A (ADVOGADO)

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT0012716A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1004360-25.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANIEL MAX BARROS DE OLIVEIRA REQUERIDO: TAYNA 

NOBRE DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Guarda c/ 

Oferecimento e Alimentos, proposta por Daniel Max Barros de Oliveira, em 

face de Arthur Nobre de Oliveira, representado por sua mãe Tayna Nobre 

da Silva, todos devidamente qualificados. A ação fora recebida nos 

moldes do id.11935060, fixando os alimentos provisórios no importe de 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente que, hoje equivale a 

R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), bem como, fixando a 

guarda compartilhada do infante. Em audiência de conciliação 

(id.12484387), realizada no dia 02.04.2018, as partes acordaram com 

relação à guarda do menino, restando pendente a questão dos alimentos. 

Estudo social no id.12549139. A requerida fora devidamente citada, 

apresentando contestação no id.12856929. Houve impugnação no 

id.13241570. O digno Ministério Público manifestou-se no id.14031147. As 

partes são legítimas, bem como, legítimos os seus interesses. A ação vem 

se desenvolvendo em marcha regular e não vislumbrando qualquer 

irregularidade a ser corrigida até o momento, dou o feito por saneado. 

Defiro o requerimento de produção de provas a ser efetivada na audiência 

de conciliação, instrução e julgamento que ora designo para o dia 02 de 

outubro de 2018, às 14:40 horas, para depoimento pessoal de ambas as 

partes e oitiva de testemunhas, cujo rol deverá aportar aos autos, em 10 

(dez) dias. Para a intimação das testemunhas, deve ser observado o art. 

455 do CPC e seus parágrafos. De qualquer modo, importante destacar, 

desde logo que, nos moldes do art. 359 do CPC, a conciliação pode ser 

obtida em qualquer fase processual, mormente no primeiro momento da 

audiência de instrução. Fixo os termos controvertidos como sendo: 1. 

aferição do binômio necessidade-possibilidade para análise do valor dos 

alimentos, a serem pagos pelo requerente; 2. aferição da capacidade 

econômico-financeira das partes; Notifique-se o nobre Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021136-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEDA SANTOS ANTUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

HELEN SANTOS ANTUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

ROMILDA ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Luiz Cezar Antunes de Souza (INVENTARIADO)

Jairo Antunes de Souza (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1021136-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: HELEN SANTOS ANTUNES DE 
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SOUZA, ELEDA SANTOS ANTUNES DE SOUZA, ROMILDA ROSA DOS 

SANTOS INVENTARIADO: LUIZ CEZAR ANTUNES DE SOUZA, JAIRO 

ANTUNES DE SOUZA Vistos etc. Custas recolhidas. Recebo o presente 

inventário, ressalvando, desde já, a possibilidade de conversão para o rito 

do arrolamento comum. Nomeio como inventariante Helen Santos Antunes 

de Souza. Intime-se, para que, preste compromisso em 05 (cinco) dias, em 

atenção ao disposto no art. 617, parágrafo único, do CPC e, as primeiras 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, em conformidade com o 

art. 620 do CPC. Sendo de interesse da inventariante, junto às primeiras 

declarações, pode ser aportado o plano de partilha amigável (art. 651, 

CPC). Na mesma oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as 

certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida 

pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal. Nos termos do provimento 

nº 56/2016 – CNJ, deverá a autora trazer aos autos certidão de 

inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados, tudo no prazo 

acima. Citem-se, após, os interessados não representados, pelo correio, 

se for o caso, para que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias e, por edital, eventuais interessados, em observância ao disposto no 

art. 259, inciso III, do CPC, conforme determina o art. 626, §1º, do CPC. 

Intime-se a Fazenda Pública, (CPC art. 626), manifestando-se ela sobre os 

valores e podendo, se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 

(vinte) dias (art. 629 do CPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos 

pelos interessados (art. 634 do CPC), manifestando-se expressamente. 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e, quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos às últimas declarações (art. 363 do CPC), 

digam no prazo comum de 15 dias (art. 637 do CPC). Se concordes, ao 

cálculo digam, em 05 dias (art. 638 do CPC). Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome do 

falecido. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome do de cujus 

VALDIVINO ANTUNES DE SOUZA, CPF nº 007.840.798-20, filho de 

Francisco Antunes Souza Ana Antonia Maria de Jesus. Os autos 

permanecerão em gabinete até que a indicação de existência / inexistência 

de ativos financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 

2º, do Provimento n.º 004 / 2007 / CGJ). Caso haja valores, estes devem 

ser transferidos para a conta judicial, devidamente vinculada a estes 

autos. Por fim, consigno que, de acordo com o art. 654, do CPC, a 

existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento 

da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. 

Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para que, em 10 (dez) dias, traga 

aos autos a comprovação da referida união estável, tendo em vista que o 

documento constante do Id. 14159692, não atinge a finalidade pretendida. 

Outrossim, promova-se pesquisa, junto aos Sistemas conveniados, 

visando obter informações, em relação ao endereço dos herdeiros LUIZ 

CÉZAR ANTUNES DE SOUZA E JAIRO ANTUNES DE SOUZA, filhos de 

Valdivino Antunes Souza e Alzira da Silva. Os autos permanecerão em 

gabinete, até que, a informação do endereço do requerido, seja informada 

a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 01 de agosto de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010381-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA ALVES DA SILVA SATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1010381-17.2018.8.11.0041. AUTOR: LAURA CRISTINA ALVES DA SILVA 

SATO RÉU: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA Vistos etc. Redesigno 

audiência de conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 09:00 

horas, a ser realizada pelo ilustre conciliador desta vara judicial. Sirva a 

presente como mandado de intimação do requerido[1]. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 01 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço para 

intimação do requerido ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA – Rua 80, 

Quadra 25, Casa 07, Bairro CPA III, Setor I, em Cuiabá/MT. ZONA 06

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021784-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MURRA DELATORRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOPHIA PAULINO DELATORRE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA PAULINO OAB - 038.991.141-08 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1021784-80.2018.8.11.0041. AUTOR: RODRIGO MURRA DELATORRE RÉU: 

SOPHIA PAULINO DELATORRE REPRESENTANTE: JESSICA PAULINO 

Vistos etc. Acolho a emenda da inicial, constante dos Ids. nº 14474407, 

14474473, 14474491 e 14474434. Processe-se em segredo de justiça 

(NCPC, art. 189, II). Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 

98 do CPC. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, proposta por 

Rodrigo Murra Delatorre, em face de Sophia Paulino Delatorre, 

representada por sua mãe Jessica Paulino, todos devidamente 

qualificados nos autos. A ação revisional pressupõe a ocorrência de fato 

novo quanto à possibilidade e necessidade que, precisa de prova a ser 

trazida aos autos com a defesa e durante à instrução, razão pela qual, 

indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência para a minoração dos 

alimentos, tendo em vista o necessário contraditório. Atente-se de que a 

constituição de nova prole, não é motivo, por si só, para a redução dos 

alimentos, pois ato de vontade do autor que, não pode prejudicar o filho da 

união anterior. Se o pai, sabendo de suas obrigações com o filho já 

existente, se acha em condições de constituir outra família, deve arcar 

com a responsabilidade, advinda disso. Designo audiência de conciliação, 

para o próximo dia 04 de setembro de 2018, às 09:00 horas, a ser 

realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] 

e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na 

hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a 

partir da referida solenidade. Como medida de celeridade e economia 

processual, sirva cópia da presente como mandado de intimação. 

Intime-se o autor, por meio de seu ilustre advogado. Notifique-se o digno 

Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 31 de julho de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] 

Jéssica Paulino – Endereço: Av. Dr. José Feliciano de Figueiredo, nº 200, 

Condomínio Piazza das Mangueiras, Bloco 04, Apartamento 703, Bairro: 

Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78020-304. ZONA 01.

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004599-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACY FRANCISCO SILVA (REQUERENTE)

JOSE MARCIO DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

KATIA VALADARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1004599-29.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: KATIA VALADARES SILVA, JOSE MARCIO DE SOUZA 

FILHO, ACY FRANCISCO SILVA Vistos etc. Em consonância com o 

parecer do zeloso Ministério Público (id.14189111), designo audiência de 

justificação para o dia 15 de agosto de 2018, às 16:00 horas. Notifique-se 
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o nobre Parquet. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1023845-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1023845-79.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANDREIA ALVES DA SILVA REQUERIDO: JOSE FERREIRA 

LIMA Vistos etc. Defiro o requerimento de produção de provas a ser 

efetivada na audiência de conciliação, instrução e julgamento que ora 

designo para o dia 04 de outubro de 2018, às 16:00 horas, para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva de testemunhas, cujo rol 

deverá aportar aos autos, em 10 (dez) dias. Para a intimação das 

testemunhas, deve ser observado o art. 455 do CPC e seus parágrafos. 

De qualquer modo, importante destacar, desde logo que, nos moldes do 

art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase 

processual, mormente no primeiro momento da audiência de instrução. 

Fixo os termos controvertidos como sendo: 1. aferição do binômio 

necessidade-possibilidade para análise do valor dos alimentos, a serem 

pagos pelo requerido; 2. aferição da capacidade econômico-financeira 

das partes; 3. aferição de patrimônio passível de partilha; Notifique-se o 

digno Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de julho de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013539-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIL DE SOUZA CAMPOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA CAMPOS DA SILVA OAB - 544.396.711-87 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1013539-17.2017.8.11.0041. AUTOR: CREUZA CAMPOS DA SILVA RÉU: 

EDIL DE SOUZA CAMPOS REPRESENTANTE: ROSANGELA CAMPOS DA 

SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento de Maternidade 

Post Mortem, proposta por Creuza Campos da Silva, em face de 

Rosangela Campos da Silva, devidamente qualificadas no feito. Esclareceu 

a autora que, é filha biológica de Edil de Souza Campos, falecida na data 

de 01/05/2016 - id. 6757327, contudo, devido ao fato de sua genitora ser 

muito jovem à época de seu nascimento (14 anos), foi registrada em nome 

de sua avó materna, Ambrosina de Souza Campos, o que se extrai da 

certidão de nascimento, acostada ao id. 6757405. Informou que, em 

conjunto com suas irmãs, Rosangela Campos da Silva e Leonice de Souza 

Solano, realizou um exame genético, por meio do qual se constatou a 

maternidade em comum – id. 6757421. Comunicou que, em que pese ter 

sido constatada a maternidade, sua irmã, Rosangela Campos da Silva, 

promoveu a ação de inventário dos bens de sua genitora, sem que 

informasse de sua existência. Ao final, formula pedido de reconhecimento 

da maternidade de Edil de Souza Campos, com a consequente retificação 

do registro civil de nascimento, assim como, de suspensão do processo 

de inventário nº. 39227-32.2016.811.0041. A inicial veio acompanhada por 

documentos, dentre os quais a certidão de óbito de Edil de Souza Campos, 

da mãe registral da autora e laudo de exame genético realizado pela 

autora e suas irmãs biológicas, Rosangela Campos da Silva e Leonice de 

Souza Solano - id. 6757421. A ação foi recebida, nos termos da decisão 

de id. 11353438, que deferiu a gratuidade processual, designou ausência 

de tentativa de conciliação e determinou a citação da requerida. Audiência 

de tentativa de conciliação inexitosa – id. 12061981. A requerida 

apresentou contestação no id. 12337650, oportunidade em que impugnou 

o pedido de gratuidade processual e, no mérito, reconhece a maternidade 

da falecida em relação à autora, em que pese tenha requerido a 

improcedência da ação, sustentando seu pedido na decadência do direito 

ao reconhecimento da maternidade. Ainda, esclarece que o processo de 

inventário, que tramitou perante a 3ª Vara Especializada das Famílias e 

Sucessões da comarca de Cuiabá, já foi julgado, inclusive com a 

expedição do formal de partilha. Impugnação à contestação consta no id. 

12638609. A sessão de mediação restou inexitosa, diante da ausência da 

requerida, conforme termo acostado no id. 13616315, razão pela qual, a 

parte autora pugnou pela fixação da multa, prevista no art. 334, §8º, do 

CPC e pelo julgamento antecipado da lide. No id. 13858840, foi determinada 

a inclusão de todos os herdeiros vivos de Edil de Souza Campos, no polo 

passivo da ação, sendo que no id. 14337378 a requerente juntou cópia de 

certidão de óbito da herdeira Rosimeire Campos Fukuy e informou que 

Leonice de Souza Solano não está registrada em seu nome. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Reconhecimento de 

Maternidade Post Mortem, proposta por Creuza Campos da Silva, em face 

de Rosangela Campos da Silva, devidamente qualificadas no feito. 

Consigno que, os autos encontram-se aptos para sentença, já que 

desnecessária a produção de outras provas e, conforme autoriza o art. 

355, inciso II, do CPC, realizo o julgamento antecipado da ação. Por se 

tratar de questão preliminar ao exame do mérito, passo à análise da 

impugnação à gratuidade processual realizada pela requerida, em sua 

contestação. Em que pesem as razões invocadas, a requerida não 

apresentou nenhuma prova no sentido das reais possibilidades 

financeiras da autora, e, sendo assim, seus argumentos não possuem 

força de afastar a presunção de hipossuficiência decorrente da 

declaração realizada pela pessoa natural, a teor do que dispõe o §3º do 

art. 99 do Código de Processo Civil. Ainda, o mesmo dispositivo em seu 

parágrafo segundo dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos, o 

que não é o caso dos autos, à mingua de provas neste sentido. Ademais, 

a condição da parte que sustente o pedido de gratuidade processual, não 

se confunde com a situação de miserabilidade, sob pena de se inviabilizar 

o acesso à justiça, conforme amplamente consolidado na jurisprudência 

pátria, razão pela qual indefiro a impugnação à gratuidade processual. 

Quanto ao mérito, a presente ação ganha seu contorno no pedido de 

reconhecimento de maternidade de Edil de Souza Campos, realizado pela 

autora. Em sua contestação, a parte requerida sustenta a ocorrência da 

decadência do direito da autora no reconhecimento da maternidade, em 

face do que dispõem os arts. 1.603, 1.604 e 1.614, do Código Civil. 

Realizando uma análise sistemática das normas atinentes é possível 

identificar que o prazo decadencial do art. 1.614, do CC, se aplica somente 

ao filho que visa afastar o vínculo de parentesco, por mero ato de 

vontade, não se aplicando no caso do filho que busca o reconhecimento 

de sua verdade biológica. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

DE INVETIGAÇÃO DE PATERNIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE. PREVIDÊNCIA 

PRIVADA. ANULAÇÃO DO REGISTRO ANTERIOR. PROCEDÊNCIA PEDIDO. 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA. PRAZO DE DECADÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. 1. 

O prazo decadencial de 4 anos estabelecido nos arts. 178, §9º, inc. VI e 

362 do Código Civil de 1916 (correspondente aoo art. 1614 do Código Civil 

atual) aplica-se apenas aos casos em que se pretende, exclusivamente, 

desconstituir o reconhecimento de filiação, não tendo incidência nas 

investigações de paternidade, hipótese dos autos, nas quais a anulação 

do registro civil constitui mera consequência lógica da procedência do 

pedido. Precedentes da 2ª Seção. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ – AgRg no REsp: 1259703 MS 2011/0133977-8, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/02/2015, T4 – 

Quarta Turma, Data da Publicação. DJe 27/02/2015). Nesse cenário, 

observa-se que não se encontra em discussão eventuais reflexos 

patrimoniais do pedido da autora, mas tão somente seu direito ao 

reconhecimento de sua origem biológica, razão pela qual afasto a 

decorrência alegada. Sendo assim, extrai-se dos autos que a maternidade 
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de Edil de Souza Campos, foi comprovada por meio de exame genético, 

cujo laudo pericial consta do id. id. 6757421, tornando-se, assim, 

incontroversa a questão de fato trazida à apreciação deste Juízo. 

Ademais, a prova pericial apresentada foi corroborada pela requerida em 

sua contestação, que reconhece ser irmã da autora. Por fim, consigno que 

o inventário nº. 39227-32.2016.811.0041 - código 1167909, que tramitou 

perante a Terceira Vara Especializada das Famílias e Sucessões, já se 

encontra sentenciado, inclusive com a expedição do formal de partilha, 

pelo que descabe falar em suspensão do seu procedimento. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR que EDIL DE 

SOUZA CAMPOS é mãe biológica de CREUZA CAMPOS DA SILVA, 

nascida na data de 20 de fevereiro de 1959, cuja certidão de nascimento 

consta do id. 6757405, em lugar dos ali existentes. EXPEÇA-SE mandado 

de averbação ao Cartório de Registro Civil, para que promova a retificação 

do assento de nascimento da autora, excluindo o nome da genitora 

registral, com a inclusão da genitora biológica, Edil de Souza Campos, 

assim como, para que retifique o nome dos avós maternos, incluindo 

Ezequiel Porfírio de Campos e Ambrosina de Souza Campos – id. 6757327. 

CONCEDO a gratuidade processual postulada pela parte requerida. 

Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às baixas e anotações 

legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1037003-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

HELOISA SALLY DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1037003-70.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JORGE DE FIGUEIREDO e 

HELOISA SALLY DE FIGUEIREDO Vistos etc. Trata-se de Pedido de 

Autorização Judicial, proposto, perante este juízo, por Jorge de Figueiredo 

e Heloísa Sally de Figueiredo, devidamente qualificados nos autos. 

Sustentaram os requerentes que, seus genitores Gonçalo Leite de 

Figueiredo – id. 11042938 e Olga Sally de Figueiredo – id. 11042916, 

faleceram deixando dois filhos, seus únicos herdeiros, havendo saldo em 

conta do FGTS e PIS/PASEP, em nome do genitor, pelo que buscam 

autorização judicial para levantamento. Custas recolhidas – id. 11044378. 

A ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 11051436, que 

determinou a expedição de ofício ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica 

Federal. A Caixa Econômica Federal informou no id. 12769846, a 

transferência do valor de R$ 23.327,90 (vinte e sete mil trezentos e vinte e 

sete reais e noventa centavos) e de R$ 2.814,09 (dois mil oitocentos e 

quatorze reais e nove centavos) – id. 14396236, referente à saldo de 

conta vinculada ao FGTS e PIS. O Banco do Brasil, por sua vez, efetuou a 

transferência da quantia de R$ 2.300,38 (dois mil trezentos reais e trinta e 

oito centavos) – id. 12843704, referente a saldo de PASEP. Observa-se 

que, a natureza do bem deixado à sucessão prescinde das formalidades 

de partilha, dispensando-se a abertura de inventário ou arrolamento, 

podendo o levantamento da quantia existente, ser feito na esfera 

administrativa, conforme previsão do art. 666 do CPC, com expressa 

referência à Lei n. 6.858, de 24/11/80, que dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares. As partes são maiores, capazes e estão 

representadas pelo mesmo advogado, sendo que acordam quanto ao 

levantamento dos valores pelo autor, Jorge de Figueiredo. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro nos arts. 487, 

inciso I e 666, ambos do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

expeça-se o competente alvará, em favor do demandante Jorge de 

Figueiredo, para levantamento dos valores depositados e seus 

rendimentos legais, cuja transferência deverá ser realizada para conta a 

ser informada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Transitada em 

julgado esta decisão, procedam-se às baixas e anotações legais, 

arquivando-se os autos, independentemente de nova determinação. 

Custas pelos autores. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1024255-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSEFA VANDICLEA DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1024255-69.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CARLOS ROSA DE OLIVEIRA, 

JOSEFA VANDICLEA DO VALE Vistos etc. Trata-se de Ação Consensual 

de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, 

proposta por Josefa Vandiclea do Vale e Carlos Rosa de Oliveira, 

devidamente qualificados nos autos. As partes realizaram acordo, visando 

ao reconhecimento e dissolução da união estável estabelecida entre 

ambos, que perdurou da data de julho/1994 até janeiro/2018, da qual 

advieram duas filhas, já maiores e capazes, e à partilha dos bens 

amealhados, cujos termos constam do id. 14542178, pugnando por sua 

homologação. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, 

com fulcro no art. 487, III, letra “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo realizado pelas partes, constante do 

id. 14542178, para que produza seus efeitos jurídicos e legais e, via de 

consequência, declaro a união estável estabelecida entre Josefa 

Vandiclea do Vale e Carlos Rosa de Oliveira, que se verificou pelo período 

de julho/1994 até janeiro/2018. CONCEDO a gratuidade processual 

postulada. Transitada em julgado, após as formalidades e baixas legais, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas, pois beneficiários da gratuidade processual. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 

06 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1031618-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZER VALNEI DE BARROS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO CAMARGO OAB - PR85796 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITH MARQUES MACHADO (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1031618-44.2017.8.11.0041. REQUERENTE: EZER VALNEI DE BARROS 

MACIEL INTERESSADO: EDITH MARQUES MACHADO Vistos etc. Trata-se 

de Pedido de Autorização Judicial, proposta por Edilson Lorran de Barros 

Machado, representado por sua genitora Ezer Valnei de Barros Maciel, 

devidamente qualificados nos autos. Esclareceu a parte autora que, é filho 

de Edilson Ismael Machado, falecido na data de 02/08/2011 – id. 10244829, 

que figurou como herdeiro de Edith Marques Neves, nos autos de 

inventário nº. 21950-76.2011, que tramitou perante este Juízo, recebendo, 

como herança, valores, que se encontram depositados em conta judicial 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, razão pela qual busca autorização 

judicial para o seu levantamento. Na certidão de óbito do genitor do autor, 

consta que o mesmo deixou bens a inventariar e dois filhos. No id. 

11027935 foi deferida a gratuidade processual e determinada a colheita de 

pronunciamento do zeloso Ministério Público. O pronunciamento Ministerial 

consta do id. 11651290, no sentido da necessidade de abertura de ação 

de inventário, para partilha dos bens, direitos e obrigações que integram o 

patrimônio do falecido Edilson Ismael Machado, genitor do autor. A parte 

autora informou no id. 12034501 que já houve a abertura do inventário do 

genitor do autor, perante o foro da cidade de Curitiba/PR, pugnando pela 

suspensão desta ação, até que se conclua o inventário. Como se 

observa, o espólio de Edilson Ismael Machado já deu início ao processo de 

inventário, a fim de regularizar a transmissão do patrimônio deixado pelo 
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de cujus, sendo assim, a totalidade dos bens que o integram devem ser 

arrolados nos autos de inventário, o que inclui valores depositados em 

contas judiciais, a fim de que sejam tomadas as medidas pertinentes e, 

após a partilha, levantados pelos herdeiros. Nesse cenário, o autor 

padece de interesse processual no prosseguimento da presente ação, 

diante da impossibilidade de se alcançar sua pretensão, por meio do 

presente processo. Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, procedam-se às baixas e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos. Sem custas, pois beneficiário da gratuidade 

processual. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001580-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ALENCAR OAB - MT8168/O (ADVOGADO)

SAULO VINICIUS DE ALENCAR LOPES OAB - MT21884/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO ALENCAR BORGES ATHAGAMI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BALBINO LAURINDO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - GO11234 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1001580-49.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LUCILENE ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: FABRICIO ALENCAR BORGES ATHAGAMI Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens c/c Alimentos, proposta, 

perante este juízo, por Lucilene Alves de Souza, em face de Fabrício 

Alencar Borges, devidamente qualificados nos autos. Esclareceu a 

demandante que, as partes contraíram matrimônio, na data de 12 de abril 

de 2013, sob o regime patrimonial da comunhão parcial de bens, do qual 

adveio uma filha e não foram adquiridos bens partilháveis. Afirmou que, o 

único imóvel adquirido, após o casamento, se deu com recursos 

exclusivos, provenientes da venda de imóvel, localizado na cidade de 

Cuiabá, sendo que o registro, em nome do requerido, foi necessário já que 

o financiamento se deu em seu nome, em face da negativação do próprio, 

contudo, as parcelas que se sucederam, assim como, a de entrada foram 

e são, integralmente, custeadas pela mesma. A inicial foi acompanhada 

por cópia dos documentos pessoais, da certidão de casamento – id. 

4651817 e do contrato particular de cessão de direitos e outras avenças, 

que teve como objeto um imóvel, localizado no município de Cuiabá – id. 

4651848. A ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 4661471, que 

deferiu a gratuidade processual, fixou alimentos provisórios à infante, 

designou audiência de tentativa de conciliação e determinou a citação do 

requerido. Audiência de tentativa de conciliação inexitosa, em face da 

ausência de citação do requerido – id. 6668201. O requerido se habilitou 

nos autos, pugnando por prazo, para a apresentação de contestação e 

juntando instrumento de mandato no id. 8262575. No id. 9183270, foi 

designada nova data para a realização de audiência de tentativa de 

conciliação, que foi redesignada no id. 9446682. Em audiência de 

conciliação as partes realizaram um acordo quanto ao divórcio, guarda e 

alimentos à filha em comum, nos termos constante do id. 10026038, 

entretanto, conforme se observa, não se conciliaram quanto à partilha do 

bem imóvel. O ilustre Ministério Público se pronunciou no id. 10506717, 

favoravelmente à homologação do acordo e julgamento parcial de mérito. 

A autora se manifestou no id. 10811280, informando que o requerido 

realizou a venda do ágio do imóvel, registrado em seu nome, pelo valor de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), razão pela qual, pugnou pelo bloqueio da 

transferência do contrato, perante à Caixa econômica Federal. Foi 

proferido julgamento parcial de mérito, nos termos da decisão de id. 

10816638, que homologou o acordo realizado pelas partes, determinou o 

prosseguimento da ação, quanto a partilha do bem imóvel e a expedição 

de ofício à Caixa Econômica Federal, para bloqueio do contrato de 

financiamento em nome do requerido, para transferência para terceiros, 

designando data para realização de sessão de mediação. No id. 

11377314, consta certidão de que não houve apresentação de 

contestação pelo requerido. O requerido se manifestou no id. 11414253, 

sustentando, em síntese, que o imóvel pertence exclusivamente ao 

requerido, já que adquirido antes do casamento e por estar registrado em 

seu nome. Defendeu, ainda, que em sendo reconhecido o direito da 

requerente à partilha, deverão ser partilhadas as dívidas, oriundas do 

imóvel, que alcança a quantia de R$ 82.094,27 (oitenta e dois mil noventa e 

quatro reais e vinte e sete centavos) – id. 11414263, referente ao contrato 

de financiamento e outras. A matrícula do imóvel em questão consta do id. 

11414263, da qual se extrai o registro, realizado na data de 01 de julho de 

2013, do contrato de alienação fiduciária em garantia, datado de 

30/04/2013, em nome do requerido. Sessão de mediação restou inexitosa, 

nos termos constante do id. 12221591. É o relatório. Fundamento e Decido. 

A questão ainda pendente de apreciação por este juízo, se refere ao 

direito à partilha do imóvel de matrícula nº. 245.730, já que quanto ao 

divórcio, guarda da infante e alimentos, já houve julgamento parcial de 

mérito. Infere-se das provas trazidas aos autos que, o casamento das 

partes foi celebrando na data de 12 de abril de 2013, o que se extrai da 

certidão de id. 4651817, regido pelo regime patrimonial da comunhão 

parcial de bens. Segundo dispõe o art. 1.658, do Código Civil, 

comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do 

casamento, com as exceções dos artigos que o seguem. No caso em 

concreto, o imóvel foi adquirido onerosamente, na data de 17 de junho de 

2013, pelo requerido, conforme registro constante da matrícula, sendo 

certo, portanto, que sua aquisição sobreveio ao casamento, razão pela 

qual integra a comunhão. Poderia uma das partes comprovar que o imóvel 

foi adquirido com valores exclusivamente pertencentes a um deles, em 

sub-rogação de bens particulares, entretanto, embora as alegações 

levantadas, não apresentaram nenhuma prova capaz de afastar a 

comunicabilidade do bem. Como não poderia ser diferente, partilham-se 

não somente os bens adquiridos na constância do casamento, como 

também as dívidas contraídas em benefício da entidade familiar, no caso 

dos autos, as dívidas decorrentes do contrato de financiamento do imóvel 

e das despesas condominiais, enquanto servia à moradia do casal. Por se 

tratar de imóvel, à mingua de acordo quanto à sua destinação, caberão as 

partes buscar a melhor alternativa para a resolução do condomínio que se 

instalou, seja por meio da venda do imóvel, visando a amortização do 

financiamento, e eventual partilha dos valores remanescentes, ou, ainda, 

pela venda do ágio que, ao que parece, já conta com interessados neste 

sentido, lembrando que a não resolução da questão poderá levar o imóvel 

à leilão público, já que é a garantia de pagamento da dívida, o que trará 

ainda mais prejuízos às partes. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação, para determinar a partilha dos direitos decorrentes 

do imóvel, de matrícula nº. 245.730, adquirido na constância do casamento 

entre os cônjuges, assim como, das dívidas contraídas em benefício da 

entidade familiar. CONDENO as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais, na proporção de 50% para cada, em face da 

sucumbência recíproca. FIXO honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor da meação de cada parte, a considerar o proveito econômico obtido. 

Consigno que, em face da gratuidade processual concedida à parte 

autora, 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, demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações, a teor do que 

dispõe o art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado a presente sentença, 

procedam-se às baixas e anotações de estilo, arquivando-se os autos, 

independentemente de nova determinação. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 06 de 

agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021318-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE AGUIAR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

tetimar dos santos ferreira (RÉU)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1021318-23.2017.8.11.0041. AUTOR: RAIANE AGUIAR DA SILVA RÉU: 

TETIMAR DOS SANTOS FERREIRA Vistos etc. Trata-se de Ação Revisional 

de Alimentos, proposta por Yasmin Kelle da Silva Ferreira, representada 

por sua genitora Raiane Aguiar da Silva, em face de Tetimar dos Santos 

Ferreira, devidamente qualificados e representados nos autos. Esclareceu 

a autora que, as partes realizam um acordo quanto ao pagamento dos 

alimentos, fixados em 17,27% (dezessete vírgula vinte e sete por cento) 

do salário mínimo, que na ocasião correspondia à quantia de R$ 125,00 

(cento e vinte e cinco reais). Sustentou que, os alimentos fixados se 

tornaram insuficientes para custear as despesas da infante, assim como, 

que o requerido ostenta situação financeira satisfatória em suas redes 

sociais, o que impõe a sua revisão. Com a inicial vieram documentos, 

dentre os quais cópia da certidão de nascimento da infante e o título que 

se busca a revisão, os quais constam dos ids. 8785363 e 8785365. A 

ação foi recebida, por meio da decisão de id. 8814489, que deferiu a 

gratuidade processual e determinou a citação do requerido. A audiência 

de conciliação, instrução e julgamento foi designada no id. 9297395. A 

audiência de conciliação, instrução e julgamento restou frustrada, diante 

da ausência de cumprimento da carta precatória expedida para citação do 

requerido. O requerido foi devidamente citado, na data de 06/10/2017, 

deixando transcorrer in albis o prazo fixado para apresentação de 

resposta, nos termos da certidão de id. 12872330 e 13083276. Instado a 

se manifestar, o ilustre Ministério Público se pronunciou pela procedência 

da ação, com a majoração dos alimentos em 01 (um) salário mínimo 

vigente, mediante julgamento antecipado, nos termos constantes do id. 

14300898. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação 

Revisional de Alimentos, proposta por Yasmin Kelle da Silva Ferreira, 

representada por sua genitora Raiane Aguiar da Silva, em face de Tetimar 

dos Santos Ferreira, devidamente qualificados e representados nos autos. 

Preliminarmente, em face da ausência de contestação do requerido, 

embora regularmente citado, DECRETO sua revelia, presumindo-se 

verdadeiros as alegações de fato formuladas pela autora, com 

fundamento no art. 344, do Código de Processo Civil, razão pela qual, 

realizo o julgamento antecipado da ação, conforme autoriza o art. 355, 

inciso II, do CPC. A demanda encontra seu contorno no pedido de revisão 

dos alimentos fixados no percentual de 17,27% (dezessete vírgula vinte e 

sete por cento) do salário mínimo vigente, em favor da infante, hoje 

correspondente à quantia de R$ 164,75 (cento e sessenta e quatro reais e 

setenta e cinco centavos). Em que pese a revelia do requerido, é certo 

que a presunção dela decorrente não é absoluta e, in casu, a parte autora 

não apresentou nenhum documento à corroborar suas alegações, mas tão 

somente a informação de que o mesmo é apicultor, o que impõe a análise 

do mérito da demanda com atenção especial ao princípio da razoabilidade. 

Hoje a alimentanda conta com nove anos de idade, já que nascida na data 

de 25/05/2009 – id. 8785363 e em muito se distinguem suas necessidades 

da época em que fixados os alimentos (agosto de 2014), as quais são 

presumidas. Ocorre que, o aumento do valor dos alimentos de 17,27% do 

salário mínimo para 01 (um) salário mínimo vigente, conforme pretendido, 

se apresenta de forma não prudente, pois à mingua de efetivas provas 

quanto as reais possibilidades do alimentante, poderá gerar o 

inadimplemento da obrigação, colocando em risco as necessidades da 

própria alimentanda. Nesse cenário, entendo prudente a procedência do 

pedido inicial, a fim de majorar os alimentos fixados em favor da infante 

para 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente, que deverá ser 

depositado em conta bancária de titularidade da genitora, constante do id. 

8785363, até o dia 30 (trinta) de cada mês, a partir da efetiva intimação do 

requerido. Diante do exposto e, de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para revisão da obrigação alimentar, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

FIXANDO-A no valor correspondente a 70% (setenta por cento) do salário 

mínimo vigente, que hoje importam em R$ 667,80 (seiscentos e sessenta e 

sete reais e oitenta centavos), que deverá ser depositado em conta 

bancária da genitora - id. 8785363, até o dia 30 (trinta) de cada mês, a 

partir do mês de outubro de 2018. INTIME-SE, pessoalmente, o requerido 

dos termos desta decisão, mediante a expedição de carta precatória. 

CONDENO o requerido no ônus da sucumbência, e FIXO honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

observando-se o disposto no art. 292, inciso III, do CPC. Transitada em 

julgado, procedam-se às anotações e baixas necessárias, arquivando-se 

os autos independentemente de nova determinação. Custas pelo 

requerido. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009544-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1009544-59.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: HEITOR AMORIM SILVA 

EXECUTADO: GUILHERME DA SILVA PEREIRA Vistos etc. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença, proposto por Heitor Amorim Silva, representado 

por sua genitora Thainara Cristina Amorim da Silva, em face de Guilherme 

da Silva Pereira, devidamente qualificados nos autos. A ação foi recebida, 

nos termos da decisão de id. 12751531, que deferiu a gratuidade 

processual e determinou a citação do requerido, para pagamento do débito 

alimentar em atraso, referente aos meses de fevereiro a abril de 2018, sob 

pena de protesto da dívida e prisão civil. No id. 14540839, a parte autora 

informou o cumprimento integral da obrigação alimentar em atraso, 

pugnando pela extinção da ação, com fundamento no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO EXTINTA a presente ação, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, diante do pagamento integral do débito ora 

executado. Concedo a gratuidade processual postulada. Transitada em 

julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se 

os autos, independentemente, de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005762-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CERQUEIRA PEDROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE DE SOUZA PEDROSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1005762-44.2018.8.11.0041. AUTOR: JULIO CESAR DE CERQUEIRA 

PEDROSO RÉU: JULIANE DE SOUZA PEDROSO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Exoneração de Alimentos, proposta por Júlio César de Cerqueira 

Pedroso, em desfavor de Juliane de Souza Pedroso, devidamente 

qualificados nos autos. Esclareceu a parte autora, que a requerida já 

alcançou a maioridade, encontra-se vivendo em união estável e não esta 

cursando ensino superior. A ação foi recebida, nos termos da decisão de 

id. 12618347, oportunidade em que deferida a gratuidade processual e 

deferida tutela provisória, para que os alimentos pudessem ser 

depositados em conta judicial. A requerida foi regularmente citada, 

conforme certificado no id. 13486826. A audiência de tentativa de 

conciliação, realizada na data de 05 de junho de 2018, restou frustrada – 

id. 13537326, diante da ausência da requerida, conforme se verifica no id. 

13537326, quando, então, a parte autora, pugnou pela decretação da 

revelia da requerida. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação 

de Exoneração de Alimentos, proposta por Júlio César de Cerqueira 

Pedroso, em desfavor de Juliane de Souza Pedroso, devidamente 

qualificados nos autos. Preliminarmente, diante do decurso do prazo in 

albis para apresentação de resposta à presente ação, embora 

devidamente citada a parte requerida, decreto sua REVELIA, em que pese 

a não incidência dos seus efeitos, a teor do que dispõe o art. 345, inciso II, 
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do Código de Processo Civil. Verifica-se que, a questão suscitada não 

prescinde de dilação probatória, razão pela qual, passo à análise do 

mérito, consoante permissivo legal. A maioridade civil da requerida restou 

comprovada nos autos, conforme se extrai da certidão de nascimento, 

acostada ao id. 12258028. O dever de prestar alimentos não cessa 

automaticamente com a maioridade civil da alimentanda, já que embora 

cessado o poder familiar, sobrexiste o dever decorrente da solidariedade 

familiar, o que impõe o estabelecimento de contraditório. Com a maioridade 

cessa, apenas, a presunção da necessidade, impondo-se àquele que 

recebe os alimentos o ônus de demonstrar a necessidade de continuar a 

receber o auxílio financeiro, conforme determinação contida na Súmula 

358 do STJ e decisões reiteradas do Superior Tribunal de Justiça: “O 

cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está 

sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios 

autos”. “FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. BENS. DÍVIDAS. 

DIVISÃO. ALIMENTOS. FILHO MAIOR. 1. A obrigação alimentar do pai em 

relação aos filhos cessa com o advento da maioridade, mas não 

automaticamente. Cessando a obrigação alimentar compulsória, subsiste o 

dever de assistência fundado no parentesco consanguíneo. 2. "O 

cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está 

sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios 

autos" (Súmula n. 358/STJ). 3. Visto que, com o advento da maioridade, o 

dever de prestar alimentos não se extingue de forma automática, deve-se 

dar ao alimentando oportunidade de comprovar a impossibilidade de prover 

a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso 

técnico ou universitário. Contudo, essa providência, na hipótese tratada 

nos autos, é despicienda porquanto a postulação por alimentos para filho 

maior, já com 25 anos, foi fundamentada apenas na obrigação alimentar, 

desvinculada de eventual necessidade. (...) 6. Recurso especial 

conhecido parcialmente e provido em parte (REsp 1292537/MG 

RECURSOESPECIAL2011/0258535-2, Min. João Otávio de Noronha, T3, 

DJe 10/03/2016)”. Nesse cenário, tem-se que a alimentanda completou sua 

maioridade civil, foi citada, e mesmo tendo sido autorizado o depósito 

judicial do valor dos alimentos, não buscou demonstrar à este Juízo a 

necessidade da manutenção do pagamento dos alimentos em seu favor, o 

que apenas reforça sua desnecessidade Ademais, há que se considerar 

que o requerente é pai de dois filhos menores e, diante da ausência de 

prova em contrário, sua renda decorre de benefício previdenciário que 

alcança a quantia líquida de, aproximadamente, R$ 829,55 (oitocentos e 

vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos) – id. 12010451. 

Conclui-se, portanto, que a exoneração da obrigação alimentar, é 

plenamente justificável, em face dos fatos que ora se colocam e dos 

elementos de provas constante dos autos. Diante do exposto, e de tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para EXONERAR 

Júlio César de Cerqueira Pedroso, da obrigação de pagar alimentos a sua 

filha Juliane de Souza Pedroso, ora requerida. EXPEÇA-SE ofício ao INSS, 

a fim de que cesse o desconto dos alimentos no benefício previdenciário 

do requerente. Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais e 

procedidas as baixas e anotações necessárias, arquivem-se os autos. 

Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005421-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GLEY DE FIGUEIREDO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BERNARDO DOS SANTOS OAB - MT14871-A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN GRACIE DA COSTA FIGUEIREDO (RÉU)

MAINA GRACIE FIGUEIREDO (RÉU)

MIRIAN GLEYCE FIGUEIREDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MACIEL DE LIMA OAB - MT6711/O (ADVOGADO)

ROBSON SANTOS DA SILVA OAB - MT0014863A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1005421-18.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE GLEY DE FIGUEIREDO FILHO 

RÉU: MIRIAN GRACIE DA COSTA FIGUEIREDO, MIRIAN GLEYCE 

FIGUEIREDO, MAINA GRACIE FIGUEIREDO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Exoneração de Alimentos, proposta por José Gley de Figueiredo Filho, em 

face de Miriam Gracie da Costa Figueiredo, Miriam Greyce Figueiredo e 

Mainna Gracie Figueiredo, devidamente qualificados nos autos. A ação foi 

recebida, nos termos da decisão de id. 12111818, que deferiu a 

gratuidade processual, concedeu tutela provisória, para o depósito judicial 

da pensão alimentícia, designou data para realização da audiência e 

determinou a citação das requeridas. As requeridas apresentaram 

contestação no id. 13222251, oportunidade em que esclarecem que Miriam 

Gracie da Costa Figueiredo e Miriam Greyce Figueiredo deixaram de 

receber pensão alimentícia desde 2006 e 2011, respectivamente. Em 

sessão de mediação, as partes realizaram acordo, quanto aos alimentos 

destinados à requerida Mainna Gracie Figueiredo, os quais serão 

depositados diretamente em conta. Diante do exposto, e de tudo mais que 

dos autos consta, HOMOLOGO por sentença, o acordo firmado entre as 

partes de id. 14472378, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

declarando, por consequência, EXTINTA a presente ação, com 

fundamento no art. 487, III, letra “b”, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE ofício ao Município de Cuiabá, para que cesse os descontos 

em folha de pagamento, tendo em vista que os alimentos serão 

depositados diretamente pelo alimentante. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033393-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MACHADO BORTONCELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JIVAGO BRILHANTE MAIA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1033393-94.2017.8.11.0041. REQUERENTE: HELENA MACHADO 

BORTONCELLO INVENTARIADO: JIVAGO BRILHANTE MAIA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Inventário, proposta por Helena Machado Bortoncello, 

visando à partilha dos bens deixados por Jivago Brilhante Maia, 

devidamente qualificados nos autos. Esclareceu a parte autora que, o de 

cujus faleceu na data de 30/08/2017 – id. 10495451, era casado com 

Helena Machado Bortoncello, sob o regime da separação total de bens – 

id. 10495450, e deixou duas filhas menores, Ana Júlia Bortoncello Maia e 

Isabela Bortoncello Maia. Extrai-se dos autos que, a herança deixada pelo 

de cujus, é composta por: 1º. 50% (cinquenta por cento) de imóvel, 

consistente no apartamento nº. 2301, Residencial com Serviços Duna 

Barcane, cidade de Natal/RN, avaliado em R$ 125.000,00 (cento e vinte e 

cinco mil reais); 2º. Direitos possessórios sobre o imóvel urbano, 

localizado no município de Extremoz – RN, Inscrição Municipal nº 

6.0001.515.01.0525.0000.0, avaliado em R$ 21.226,50 (vinte e um mil 

duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos); 3º. Direitos 

possessórios sobre o imóvel urbano, localizado no município de Extremoz 

– RN, Inscrição Municipal nº 6.0001.515.01.0510.0000.3, avaliado em R$ 

21.226,50 (cinte e um mil duzentos e vinte e seis reais e cinquenta 

centavos); 4º. Direitos possessórios sobre o imóvel urbano situado no 

Município de Extremoz – RN, Inscrição Municipal nº 

6.0001.515.01.0540.0000.4, avaliado em R$ 21.226,50 (vinte e um mil, 

duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos); 5º. Direitos 

possessórios sobre o imóvel urbano situado no Município de Extremoz – 

RN, Inscrição Municipal nº 6.0001.515.01.0555.0000.0, avaliado em R$ 

21.226,50 (vinte e um mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta 

centavos); 6º. Saldo em conta corrente mantida junto ao Banco do Brasil 

(Ag. 2128-8, c/c 67.256-4), no valor de R$ 59.533,15 (cinquenta e nove 

mil, quinhentos e trinta e três reais e quinze centavos) e saldo em conta 

poupança, no valor de R$ 16.988,89 (dezesseis mil, novecentos e oitenta 

e oito reais e oitenta e nove centavos); 7º. Saldo em conta corrente 
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mantida junto a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 4.315,63 (quatro 

mil, trezentos e quinze reais e sessenta e três centavos). As custas 

foram recolhidas – id. 10585561. O inventário foi recebido, nos termos da 

decisão de id. 10516988, que nomeou a autora inventariante e determinou 

a busca de bens, por meio dos sistemas conveniados. As buscas de bens 

do espólio culminaram no bloqueio da quantia de R$ 59.533,15 (cinquenta 

e nove mil quinhentos e trinta e três reais e quinze centavos), perante o 

Banco do Brasil e de R$ 4.315,63 (quatro mil trezentos e quinze reais e 

sessenta e três centavos), perante a Caixa Econômica Federal, conforme 

se observa dos extratos constantes do id. 10909342 (p. 7). O termo de 

compromisso foi assinado na data de 18 de dezembro de 2017 e consta 

do id. 11301446. A certidão de inexistência de testamento, consta do id. 

11815139. As primeiras declarações foram apresentadas e constam do id. 

12275494, que vieram acompanhadas por plano de partilha de bens. 

Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público se pronunciou 

concordando com o plano de partilha apresentado, nos termos constante 

do id. 14321931. Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, a partilha constante do id. 12275494, da herança deixada por 

JIVAGO BRILHANTE MAIA, com fundamento nos artigos 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros. Ante à alegação de que ainda existe saldo em conta poupança, 

perante o Banco do Brasil, EXPEÇA-SE ofício, requisitando-se a 

transferência de todo e qualquer valor existente em nome do espólio de 

Jivago Brilhante Maia, para conta judicial do Tribunal de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de o responsável responder por crime de 

desobediência. Caso seja necessário, OFICIE-SE o setor da conta única, 

para vinculação dos valores bloqueados. Transitada em julgado esta 

decisão, somente após a comprovação do recolhimento do ITCMD, 

remetam-se os autos à Fazenda Pública Estadual de localização dos 

direitos do espólio (Rio Grande do Norte e Mato Grosso), para 

manifestação e, em seguida, não havendo impugnações, expeça-se o 

formal de partilha e alvará eletrônico para transferência dos valores. 

Consigno que, a cota-parte dos valores que cabe às herdeiras menores 

deverá permanecer depositada em conta judicial até que alcancem a 

maioridade ou por autorização judicial, ouvido o ilustre Ministério Público. 

Após, procedam-se as devidas baixas e anotações legais, arquivando-se 

os autos independentemente de nova determinação. Custas pelo espólio. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011745-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE PEREIRA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO GUERRISE OAB - MT10124/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO HILARIO PEREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1011745-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ALAIDE PEREIRA DE 

CAMARGO INVENTARIADO: SABINO HILARIO PEREIRA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Inventário, proposta por Alaide Pereira de Camargo, 

Argemira Ramos Pereira, Lucinda Ramos Pereira, Maria Auxiliadora Pereira 

de Arruda, Claudia Ramos Pereira da Silva, Acelina Ramos Pereira, 

Antônio Ramos Pereira e Cesário Ramos Pereira, visando à partilha dos 

bens deixados por Sabino Hilário Pereira, devidamente qualificados nos 

autos. Esclareceu a parte autora que, o de cujus faleceu na data de 

24/02/2018 – id. 12996545, era viúvo – id. 12996599, e deixou oito filhos, 

sendo que todos figuram no polo ativo da presente ação. Extrai-se dos 

autos, que a herança é composta por um imóvel rural, de matrícula nº. 

32.956 – id. 12996700 e por dívida fiscal perante o Município de Cuiabá. A 

ação foi recebida pelo rito do arrolamento sumário, diante da inexistência 

de litígio, nos termos da decisão de id. 13003640, que deferiu, 

provisoriamente, a gratuidade processual e determinou a busca de bens, 

por meio dos sistemas conveniados, as quais restaram inexitosas, 

conforme se observa dos extratos constantes do id. 13384371. As 

certidões negativas de débitos, perante as Fazendas Públicas Estadual e 

Federal, constam no id. 13534603 e 13534614. As últimas declarações 

estão no id. 13988884, das quais consta plano de partilha. Diante do 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, a partilha 

constante do id. 13988884, da herança deixada por SABINO HILÁRIO 

PEREIRA, com fundamento nos artigos 487, inciso III e 659 e seguintes, do 

Código de Processo Civil, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros. Torno definitiva a concessão da gratuidade processual. 

Transitada em julgado esta decisão, EXPEÇA-SE o formal de partilha. Na 

sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes, em atenção ao disposto no art. 659, §2º, do CPC. Após, 

procedam-se as devidas baixas e anotações legais, arquivando-se os 

autos independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000483-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLON MARCELINO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO OAB - MT15407/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA LOPES BISPO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1000483-77.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ERLON MARCELINO BISPO 

INVENTARIADO: TEREZINHA LOPES BISPO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Inventário, proposta por Erlon Marcelino Bispo, visando à partilha dos 

bens deixados por Terezinha Lopes Bispo, devidamente qualificados nos 

autos. Esclareceu a parte autora que, a de cujus faleceu na data de 

03/01/2015 – id. 11339547, era casada com Erlon Marcelino Bispo, sob o 

regime da comunhão universal de bens - id. 11339544, e que deixou 

quatro filhos, Felipe Mahatma Lopes Bispo, Indira Mahatma Lopes Bispo, 

Gaspar Mahatma Lopes Bispo e Samuel Mahatma Lopes Bispo. Extrai-se 

dos autos, que a herança é composta por um imóvel, de matrícula nº. 

31.388, avaliado em R$ 160.602,38 (cento e sessenta mil seiscentos e 

dois reais e trinta e oito centavos) – id. 13576191 e saldos bancários, 

perante o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em face da emenda 

da inicial apresentada, a ação foi recebida pelo rito do arrolamento 

sumário, tendo em vista que o meeiro e os herdeiros se encontram 

devidamente representados nos autos, nos termos da decisão de id. 

11607802, que deferiu, provisoriamente, a gratuidade processual. Foram 

realizadas buscas de ativos financeiros e de bens, em nome da falecida – 

id. 12006311. As certidões negativas de débitos, perante as Fazendas 

Públicas Estadual, Municipal e Federal, constam no id. 12509053. No id. 

12732878, foi deferida a inclusão dos herdeiros no polo ativo da ação e 

determinada a apresentação de plano de partilha amigável. O plano de 

partilha consta do id. 12984255, no qual o inventariante informa que os 

herdeiros renunciam à herança deixada pela de cujus, razão pela qual 

pugna pela adjudicação da herança. Foi proferida decisão no id. 13203931 

determinando a regularização da renúncia dos herdeiros, por meio de 

escritura pública ou termo judicial, em atenção ao disposto no art. 1.806, 

do Código Civil, assim como, a expedição de ofício às instituições 

bancárias para que promovessem a transferência dos valores 

depositados em conta judicial. O inventariante informou no id. 13463262, 

que os herdeiros residem em outros Estados da Federação e não dispõe 

de recursos financeiros para a realização de escritura pública de renúncia 

ou para se deslocar a este Juízo para assinar o termo judicial, pugnando, 

então, pela homologação da partilha, constante do id. 12984255, sem 

considerar a renúncia manifestada, assim como, juntou declaração de 

isenção de recolhimento do ITCMD. Diante do exposto, e por tudo mais que 

dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, a partilha constante do id. 12984255, da herança 

deixada por TEREZINHA LOPES BISPO, com fundamento nos artigos 487, 

inciso III e 659 e seguintes, do Código de Processo Civil, atribuindo aos 

herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, salvo erro ou 
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omissão e ressalvados direitos de terceiros. Torno definitiva a concessão 

da gratuidade processual. EXPEÇAM-SE ofícios às instituições bancárias, 

conforme determinado no id. 13203931, solicitando a transferência dos 

saldos existentes em nome do espólio, para conta judicial do Tribunal de 

Justiça. Transitada em julgado esta decisão, EXPEÇA-SE o formal de 

partilha, nos termos acordados, assim como, alvará para levantamento 

das quantias depositadas, em conta a ser fornecida pelo inventariante, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública 

Estadual, para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de 

outros tributos porventura incidentes, em atenção ao disposto no art. 659, 

§2º, do CPC. Após, procedam-se as devidas baixas e anotações legais, 

arquivando-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008865-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

NOEMI GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA COSTA LEITE DALPIAN OAB - MT0009066A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VENANCIO ALVES DE SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1008865-59.2018.8.11.0041. REQUERENTE: REGINALDO ALVES DE 

SOUZA, NOEMI GONCALVES DE SOUZA INVENTARIADO: VENANCIO 

ALVES DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de Inventário, proposta 

por Reginaldo Alves de Souza e Noemi Gonçalves de Souza, visando à 

partilha dos bens deixados por Venâncio Alves de Souza, devidamente 

qualificados nos autos. Esclareceram os autores que, o de cujus faleceu 

na data de 09/01/1990 – id. 12571147, era casado com Noemi Gonçalves 

de Souza, sob o regime da comunhão universal de bens - id. 12570805 e 

deixou oito filhos, Roseli Alves de Souza Zanella, Rosalina Alves de 

Souza, Romeu Alves de Souza, Rubens Alves de Souza, Reinoldo Alves 

de Souza, Rosilea Alves de Souza Scheremeta, Rosimeire Alves de Souza 

e Reginaldo Alves de Souza, sem que, contudo, tenha deixado testamento. 

Infere-se que, o acervo hereditário é composto por direitos sobre um 

imóvel residencial, localizado na rua 147, quadra 147, casa 29, 4ª etapa, 

CPA IV, Cuiabá/MT, matriculado sob o nº 79.933 – id. 12570978, herança 

ao qual renunciam os herdeiros em favor do monte, com exceção do 

herdeiro Reginaldo Alves de Souza, mediante a instituição de usufruto 

vitalício em favor da meeira. Os herdeiros estão representados pelo 

mesmo procurador, conforme se observa das procurações juntadas aos 

autos. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 12585553, que 

converteu a ação em arrolamento sumário, dada a inexistência de litígio, 

concedeu, provisoriamente, os benefícios da justiça gratuita, nomeou o 

autor inventariante e determinou a busca de bens e valores, por meio dos 

sistemas conveniados. As certidões negativas de débitos, perante às 

Fazendas Públicas Federal e Municipal, constam do id. 13428509. As 

buscas de saldos em contas, ativos financeiros e veículos, restaram 

inexitosas, conforme extratos acostados ao id. 13477683. Os herdeiros 

renunciantes formalizaram as renúncias aos direitos hereditários, por meio 

de termo judicial, o que se observa do id. 13980262. A certidão negativa 

de débitos, perante à Fazenda Pública Estadual, consta do id. 14185390. 

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por 

sentença, o presente arrolamento sumário, à luz do art. 659 e ss. do 

Código de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

adjudicando o direito sobre o imóvel do espólio de Venâncio Alves de 

Souza, ao único herdeiro não renunciante Reginaldo Alves de Souza, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Transitada em 

julgado esta decisão, EXPEÇA-SE carta de adjudicação, nos termos 

acordados, consignando a instituição de usufruto vitalício em favor da 

meeira. Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, em atenção ao disposto no art. 659, §2º, do CPC. 

Após, procedam-se as devidas baixas e anotações legais, arquivando-se 

os autos independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016533-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT0013675A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1016533-81.2018.8.11.0041. AUTOR: ANA CRISTINA DE ARRUDA RÉU: 

ANDRE DE LIMA Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Alimentos, proposta 

por Ana Cristina de Arruda, em face de André de Lima, devidamente 

qualificados nos autos. Infere-se dos autos, que as partes conviveram em 

união estável desde julho de 1982 até o ano de 2017, em que pese o 

requerido fosse, à época, casado com Benedita de Oliveira Lima, 

casamento realizado no Estado do Paraná, de onde emigrou o requerido 

em busca de trabalho no Estado de Mato Grosso e aqui fixou residência. A 

ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 13674416, que deferiu a 

gratuidade processual, fixou alimentos provisionais, designou data para a 

realização de sessão de mediação e determinou a citação do requerido. 

Em sessão de mediação, as partes realizaram um acordo, nos termos 

constantes do id. 14385411. Diante do exposto, e de tudo mais que dos 

autos consta, HOMOLOGO por sentença, o acordo firmado entre as 

partes, cujos termos constam do id. 14385411, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, declarando, por consequência, EXTINTA a 

presente ação, com fundamento no art. 487, III, letra “b”, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, após as formalidades legais e 

baixas necessárias, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 30 de julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025877-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA AUZENI SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MARIA SILVA DE MAGALHAES (RÉU)

ANA EDNALVA SILVA DE MAGALHAES BARBOSA (RÉU)

EDJALMA SILVA DE MAGALHAES (RÉU)

EVERALDO BENEDITO SILVA DE MAGALHAES (RÉU)

FRANCISCO AQUINO DE MAGALHAES FILHO (RÉU)

FATIMA ROSANE SILVA DE MAGALHAES (RÉU)

LUCIMARA APARECIDA SILVA DE MAGALHAES SIGARINE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1025877-23.2017.8.11.0041. AUTOR: ANTONIA AUZENI SILVA RÉU: EDNA 

MARIA SILVA DE MAGALHAES, ANA EDNALVA SILVA DE MAGALHAES 

BARBOSA, EDJALMA SILVA DE MAGALHAES, EVERALDO BENEDITO 

SILVA DE MAGALHAES, FRANCISCO AQUINO DE MAGALHAES FILHO, 

FATIMA ROSANE SILVA DE MAGALHAES, LUCIMARA APARECIDA SILVA 

DE MAGALHAES SIGARINE Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Reconhecimento de União Estável Post Mortem, proposta por Antônia 

Auzenir Silva, em face de Edna Maria Silva de Magalhães, Ana Ednalva 

Silva de Magalhães Barbosa, Edjalma Silva de Magalhães, Everaldo 

Benedito Silva de Magalhães, Francisco Aquino de Magalhães Filho, Fátima 

Rosane Silva de Magalhães e Lucimara Aparecida de Magalhães Lima, 

herdeiros de Francisco Aquino de Magalhães, devidamente qualificados 

nos autos. No id. 12075202, a parte autora manifestou seu desejo de 

desistir do prosseguimento da ação, pugnando por sua extinção, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. Os requeridos foram intimados 
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acerca do pedido de desistência, em observância ao disposto no 

parágrafo quarto do art. 485 do Código de Processo Civil, mas deixaram 

de se manifestar no prazo fixado, conforme certificado no id. 14536137. 

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, especialmente 

pela expressa desistência do pedido inicial, JULGO EXTINTA a presente 

ação, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000857-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT0004076A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE BIAS DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT0004960A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1000857-93.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARLI RAMOS DOS SANTOS 

INVENTARIADO: ESPÓLIO DE BIAS DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Inventário, proposta por Marli Ramos dos Santos, visando à 

partilha dos bens deixados por Bias dos Santos, devidamente qualificada 

nos autos. No id. 11395783, foi determinada a emenda da inicial, para 

apresentação de documentos essenciais, assim como, a qualificação dos 

herdeiros, a fim de que fosse citados acerca do início do inventário, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. A autora, no id. 

11633564, cumpriu parcialmente a emenda determinada, deixando de 

apresentar a qualificação dos herdeiros, razão pela qual, foi novamente 

determinada a emenda da inicial nesse sentido, entretanto, embora 

devidamente intimada, a parte autora não realizou a emenda determinada, 

conforme certificado no id. 14460175. Diante do exposto, INDEFIRO A 

INICIAL, com fundamento no art. 321, do Código de Processo Civil e, via de 

consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, CPC. DEFIRO a gratuidade 

postulada. Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais e 

baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I. C. Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023402-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO ANTONIO SIMOES DE SOUZA (AUTOR)

CESAR RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ OAB - DF34163 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1023402-60.2018.8.11.0041. AUTOR: FREDERICO ANTONIO SIMOES DE 

SOUZA, CESAR RIBEIRO DE SOUZA RÉU: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 

Vistos etc. Trata-se de Ação Consensual de Revisão de Alimentos, 

proposta por Frederico Antônio Simões de Souza e Cesar Ribeiro de 

Souza, devidamente qualificados nos autos. As partes são maiores e 

capazes, estão devidamente representadas, e acordam quanto ao valor 

dos alimentos a ser pago pelo genitor, Frederico Antônio Simões de 

Souza, em favor de seu filho César Ribeiro de Souza, a ser descontado, 

diretamente, em folha de pagamento do alimentante. O alimentando já 

alcançou a maioridade, pois nascido na data de 04/03/1999 – id. 

14459353, o que dispensa a intervenção do zeloso Ministério Público. 

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo realizado entre as partes de id. 14459136, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, declarando, por consequência, 

EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 487, III, letra “b”, do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício à Procuradoria Geral da 

Justiça, para que realize a alteração do valor dos alimentos, nos termos 

acordados, a serem descontados diretamente em folha de pagamento do 

alimentante – id. 14459217. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, independentemente de 

nova determinação. Custas pelos autores. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 03 de 

agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000151-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE PEDROSA DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETERSON PABLO CARVALHO DE MENESES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1000151-47.2017.8.11.0041. AUTOR: LIDIANE PEDROSA DE FIGUEIREDO 

RÉU: PETERSON PABLO CARVALHO DE MENESES Vistos etc. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença, proposto por Peterson Carvalho de Figueiredo, 

representado por sua genitora Lidiane Pedrosa de Figueiredo, em face de 

Peterson Pablo Carvalho de Meneses, devidamente qualificados nos 

autos. A ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 13834192, que 

deferiu a gratuidade processual e determinou a citação do requerido, para 

pagamento do débito alimentar em atraso, referente ao mês de junho de 

2018, sob pena de protesto da dívida e prisão civil. O requerido foi citado, 

conforme certificado no id. 14520097. Por sua vez, a parte autora 

informou no id. 14542707, o pagamento dos valores em atraso, pugnando 

pela suspensão da ação pelo prazo de trinta dias, a fim de verificar se o 

executado daria continuidade nos pagamentos. Diante do exposto, e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA a presente ação, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, diante do 

pagamento integral do débito ora executado. Indefiro o pedido de 

suspensão, tendo em vista que o débito, objeto da presente ação, foi 

devidamente quitado. Transitada em julgado, após as formalidades legais e 

baixas necessárias, arquivem-se os autos, independentemente, de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004953-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LICIA CLARA ALVES E SILVA MENDES ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WHELTON JONNY DE AMORIM OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1004953-88.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: LICIA CLARA ALVES E SILVA 

MENDES ARAUJO EXECUTADO: WHELTON JONNY DE AMORIM OLIVEIRA 

Vistos etc. Trata-se de Execução de Alimentos, proposta perante este 

Juízo por Roger Henrique Mendes de Amorim, representada por sua mãe 

Lícia Clara Alves e Silva Mendes Araújo, em desfavor de Whelton Jonny 

de Amorim Oliveira, todos devidamente qualificados nos autos. A ação foi 

recebida, por meio da decisão de id. 4965070, que deferiu a gratuidade 

processual e determinou a citação do requerido, para pagamento do valor 

de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), referente aos meses de 

dezembro/2016 a fevereiro/2017, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 
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prisão civil e protesto da dívida. A prisão civil do executado foi decretada 

nos termos da decisão de id. 9734213, bem como, a inserção do seu nome 

nos cadastros de proteção ao crédito e o protesto da dívida. O executado 

foi preso, o que foi certificado no id. 13864424, sendo que no id. 

13838249 juntou comprovante de pagamento da quantia em atraso 

atualizada, pugnando pela expedição de alvará de soltura. Intimada, a 

parte autora se manifestou no id. 13913224, pugnando pela expedição de 

alvará de soltura e pela liberação dos valores depositados, o que foi 

deferido no id. 13913728. O alvará de soltura foi cumprido, nos termos da 

certidão de id. 13953334 e os alimentos foram liberados, o que se observa 

do alvará constante do id. 14103612. Diante do exposto, e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO EXTINTA a presente ação, com fulcro no 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, diante do pagamento 

integral do débito ora executado. PROCEDAM-SE as baixas junto aos 

sistemas de crédito e protesto. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente, de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008660-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELLY DA SILVA MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PIRES DE ANDRADE (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1008660-84.2017.8.11.0002. AUTOR: GIZELLY DA SILVA MONTEIRO RÉU: 

WILSON PIRES DE ANDRADE Vistos etc. Trata-se de Ação Revisional de 

Alimentos, proposta por Gustavo Miguel Monteiro de Andrade, 

representado por sua genitora Gizelly da Silva Monteiro Carvalho, em face 

de Wilson Pires de Andrade, devidamente qualificado nos autos. A ação 

foi proposta perante o foro de Várzea Grande e, em virtude do domicílio do 

alimentando, foi declinada a competência para o foro de Cuiabá. A parte 

autora requereu no id. 11427762 a desistência da ação. Este juízo 

determinou no id. 12314441 a intimação da parte autora, para que 

manifestasse seu interesse no prosseguimento do processo, no prazo de 

05 (cinco) dias, contudo, deixou decorrer in albis o prazo fixado, conforme 

determinado no id. 14459118. Diante do exposto, e de tudo mais que dos 

autos consta, especialmente pela expressa desistência do pedido inicial, 

JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 02 de agosto de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000261-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1000261-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: IRAIDES DOS SANTOS Vistos 

etc. Trata-se de Pedido de Autorização Judicial, requerido por Iraides dos 

Santos, visando à conversão da união estável em casamento e o 

levantamento de saldo de FGTS/PIS, não levantados por Aparecido 

Gilberto Alves, devidamente qualificada nos autos. Observa-se dos 

pedidos formulados – id. 11300110 (p. 03), que o rito adotado pela parte 

autora não é compatível com o pedido de conversão de união estável em 

casamento, o qual, inclusive, encontra obstáculo em face do falecimento 

do companheiro. Foi determinada a emenda da inicial, para comprovação 

da união estável estabelecida pela autora e o falecido, por meio de 

escritura pública ou sentença declaratória, contudo, embora devidamente 

intimada, não realizou a emenda determinada, conforme certificado no id. 

14459321. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 

321, do Código de Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTA 

a presente ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso I, CPC. DEFIRO a gratuidade postulada. Transitada em julgado, 

cumpridas as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

autos independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I. C. 

Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1016584-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENINHA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB - MT0018188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1016584-92.2018.8.11.0041. REQUERENTE: HELENINHA FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: DELSON CESAR DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Divórcio Consensual, proposta por Heleninha Ferreira da Silva e 

Delson César da Silva, devidamente qualificados nos autos. Esclareceram 

os autores que, contraíram matrimônio na data de 20 de junho de 1992, 

sob o regime da comunhão parcial de bens – id., do qual advieram dois 

filhos, maiores e capazes, não havendo bens a serem partilhados. 

Informaram que, o nome das partes permanecerão inalterados. Diante do 

exposto, e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo realizado pelas partes, com fundamento no art. 487, III, 

letra “b”, do Código de Processo Civil, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais e, via de consequência, DECRETO o divórcio de 

HELENINHA FERREIRA DA SILVA e DELSON CÉSAR DA SILVA, com fulcro 

nos arts. 226, §6º, da Constituição da República, declarando cessados 

todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial 

de bens. EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil para averbação – 

id. 13664595 (pg. 1). Concedo a gratuidade postulada. Transitada em 

julgado, após as formalidades e baixas legais, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019361-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCIO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0011447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

De Cujus de CLOTILDES FERREIRA DE CAMPOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1019361-84.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JOAO MARCIO CAMPOS 

INVENTARIADO: CLOTILDES FERREIRA DE CAMPOS Vistos etc. Trata-se 

de Arrolamento Sumário, proposto por João Márcio Campos, Maurício 

Domingos de Campos, Maria Aparecida de Campos Pereira, Mauro 

Domingos de Campos, Márcia de Campos, Espólio de Marlene Campos de 

Santana, Maria Auxiliadora Campos de Souza e Mariuce Campos de 

Moraes, visando à partilha dos bens deixados por Clotildes Ferreira de 

Campos, devidamente qualificados nos autos. Esclareceu o autor que, a 

de cujus faleceu, deixando cônjuge e herdeiros, e uma herança composta 

por um terreno, nº. 10, quadra 02, núcleo habitacional Parque Cuiabá, 

nesta cidade, de matrícula nº. 50.208, avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). Extrai-se da inicial que, os herdeiros, com exceção de João Márcio 

Campos, renunciam aos seus direitos hereditários. Foi determinada a 

emenda da inicial nos ids. 8237515, 9300287 e 11005096, cujas 

determinações foram parcialmente cumpridas, restando pendentes os 
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documentos pessoais da de cujus, dos herdeiros e cópia da matrícula 

atualizada do imóvel. Ademais, percebe-se que a inicial não foi 

acompanhada por escritura pública de renúncia da herança, em atenção 

ao disposto no art. 1.806, do Código Civil. A parte autora, foi devidamente 

intimada, por meio de sua procuradora, para que apresentasse os 

documentos essenciais ao recebimento da ação, contudo, deixou decorrer 

in albis o prazo fixado, conforme certificado no id. 13884773. Observa-se 

que, a inicial não veio acompanhada pelos documentos essenciais e, 

mesmo intimada, a parte autora não cumpriu a determinação de emenda da 

inicial, o que implica no seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A 

INICIAL, com fundamento no art. 321, c/c art. 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Concedo a gratuidade concedida. Transitada em julgada, 

proceda-se à anotações e baixas de estilo, arquivando-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023466-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGES CHUCKRALLASH NASR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1023466-07.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MARISTELA CRISTHIANNE 

MALI NASR REQUERIDO: GEORGES CHUCKRALLASH NASR Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Maristela Cristhianne Mali 

Nasr, em face de Georges Chuckrallah Nasr, devidamente qualificados 

nos autos. Esclareceu a parte autora, que o curatelando, sua genitor, 

conta com oitenta anos de idade e, desde o ano de 2013, se encontra em 

tratamento, em face do quadro de demência progressiva apresentado (CID 

10 F01) - id. 9189659, sendo que, na atualidade, está completamente 

impossibilitado à prática dos atos da vida civil. Custas recolhidas – id. 

9190861. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 9250852, que 

nomeou a autora curadora provisória do curatelando. Na mesma 

oportunidade, foi determinada diligência, a fim de verificar se o curatelando 

possuía condições para se apresentar em Juízo, bem como, a expedição 

de ofício ao INSS e a realização de estudo social. O termo de curatela 

provisória foi assinado e consta do id. 9570078. Relatório de estudo social 

consta no id. 9905654. Em cumprimento ao mandado de citação, 

constatou-se que, “não foi possível proceder à Citação do senhor 

Georges Chuckrallah, em virtude de que, conservando com ele não 

entendia que deveria receber e assinar o mandado”, nos termos constante 

da certidão, acostada ao id. 10021281. No id. 10172320, consta 

informação quanto à percepção de benefício previdenciário pelo 

curatelando. O ilustre Ministério Público se manifestou pela nomeação de 

curador especial no id. 12018575, cuja nomeação se deu no id. 12208063, 

sendo a contestação por negativa geral, apresentada no id. 13822537. 

Parecer Ministerial pela procedência da ação, tornando definitiva a decisão 

que nomeou a autora curadora do requerido – id. 14527085. É o relatório. 

Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe importante 

modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a 

necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de 

seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em 

decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, 

dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. 

Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em nosso sistema 

jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela qual o 

reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a pessoa 

de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua incapacidade 

relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do disposto nos 

arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da pessoa natural 

passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da curatela, 

justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade para o 

exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o curatelando conta com oitenta e um anos de idade, e 

apresenta quadro de demência progressiva – CID 10 F01, conforme 

atestado médico acostado ao id. 9189659, cuja doença, como se sabe, é 

degenerativa e, dificilmente, reversível, diante do atual estágio da 

medicina, o que o impossibilita à prática dos atos de natureza civil, de 

caráter patrimonial. Por meio do estudo social realizado – id. 9905654, foi 

possível constatar que o idoso está com o quadro avançado de demência, 

sendo necessário auxílio para o exercício das mais básicas atividades, 

como alimentação, higiene, inclusive, para que não se esqueça de realizar 

suas necessidades fisiológicas. Ademais, constatou-se que a autora foi 

eleita para administrar a vida financeira da família, diante da proximidade e 

facilidade em auxiliar o casal de idosos, bem como, que a mesma 

demonstra carinho para com o genitor. Nesse cenário, verifica-se ser a 

curatela, medida necessária neste momento, e ser a autora apta ao 

exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a curatela de GEORGES 

CHUCKRALLAH NASR, tornando definitiva a decisão provisória, que 

nomeou a parte autora Maristela Cristhianne Mali Nasr, sua curadora 

provisória, para que pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que 

envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar 

sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com as 

prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida civil, 

dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Custas pela autora. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005138-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LANA JUSSARA MASSAD GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT0013028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTINO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1005138-92.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LANA JUSSARA MASSAD 

GOMES DA SILVA REQUERIDO: FAUSTINO GOMES DA SILVA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Lana Jussara Massad Gomes 

da Silva, em face de Faustino Gomes da Silva, devidamente qualificados 

nos autos. Esclareceu a parte autora que, o curatelando, seu genitor, 

conta com noventa anos de idade e apresenta quadro de demência e 

hidrocefalia de pressão normal (CID F01.3, G91.2) – id. 12008809 (p. 1/7), 

o que o impossibilita à pratica dos atos da vida civil. A ação foi recebida, 

por meio da decisão de id. 12014969, que concedeu a gratuidade 

processual postulada e nomeou a autora curadora provisória do 

curatelando. Na mesma oportunidade, foi determinada diligência, a fim de 

verificar se o curatelando possuía condições para se apresentar em 

Juízo, bem como, a expedição de ofício ao INSS e a realização de estudo 

social. Relatório de estudo social consta do id. 12692483. No id. 12765579, 

consta informação acerca à inexistência de benefício previdenciário em 

nome do curatelando. O curatelando foi regularmente citado, conforme se 

observa da certidão de id. 12785973. A nobre curadora especial 

nomeada, apresentou contestação por negativa geral no id. 13749880. 

Parecer Ministerial pela procedência da ação, tornando definitiva a decisão 

que nomeou a autora curadora do requerido – id. 14297407. É o relatório. 

Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe importante 

modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a 
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necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de 

seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em 

decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, 

dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. 

Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em nosso sistema 

jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela qual o 

reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a pessoa 

de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua incapacidade 

relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do disposto nos 

arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da pessoa natural 

passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da curatela, 

justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade para o 

exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso trazido à exame, verifica-se que o 

curatelando conta com noventa anos de idade, e apresenta quadro de 

demência, que foi agravado devido à hidrocefalia, apresentando hoje uma 

saúde frágil, com o uso de cadeiras de rodas, o que o impossibilita à 

prática dos atos de natureza civil, de caráter patrimonial e impõe a 

assistência constante dos familiares, inclusive, para as atividades 

essenciais da vida diária. Por meio do estudo social realizado, foi possível 

constatar que o curatelando reside com sua filha, ora autora, que vem 

disponibilizando os cuidados necessários ao seu bem estar, inclusive, 

com cuidadora e pagamento de clínica especializada na saúde do idoso, 

que inclui aulas de hidroginástica, música, fortalecimento muscular, 

acompanhamento médico entre outros. Nesse cenário, verifica-se ser a 

curatela medida necessária neste momento da vida do curatelando, e ser 

a autora apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a curatela de 

FAUSTINO GOMES DA SILVA, tornando definitiva a decisão provisória, 

que nomeou a parte autora Lana Jussara Massad Gomes da Silva, sua 

curadora provisória, para que pratique, em seu nome, os atos da vida civil, 

que envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar 

sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com as 

prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida civil, 

dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas, pois beneficiários 

da gratuidade processual. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016748-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA JULIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEZIMO DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1016748-28.2016.8.11.0041. REQUERENTE: LUCIA JULIANO DA SILVA 

REQUERIDO: GEZIMO DA SILVA PEREIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Curatela, proposta por Lucia Juliano da Silva, em face de Gezimo da Silva 

Pereira, devidamente qualificados nos autos. Esclareceu a parte autora 

que o curatelando, seu filho, apresenta transtornos mentais, decorrente 

de lesão e disfunção cerebral (CID 10 F06) e esquizofrenia paranóirde 

(CID10 F20), o que o impossibilita à pratica dos atos da vida civil. A ação 

foi recebida, por meio da decisão de id. 3226528, que nomeou a autora 

curadora provisória do curatelando. Na mesma oportunidade, foi 

determinada diligência, a fim de verificar se o curatelando possuía 

condições para se apresentar em Juízo, designando data para a 

realização de audiência, bem como, a expedição de ofício ao INSS, a 

realização de estudo social e perícia psiquiátrica. No id. 4782086, consta 

informação quanto à percepção de benefício previdenciário pelo 

curatelando. O curatelando foi regularmente citado, conforme se observa 

da certidão de id. 6104024 e, ouvido pelo juízo, na data de 21 de março de 

2017, nos termos constante do. Id. 7345666. A nobre curadora especial 

nomeada, apresentou contestação por negativa geral no id. 10490864. 

Relatório de estudo interprofissional, consta do id. 12922275. Parecer 

Ministerial pela procedência da ação, tornando definitiva a decisão que 

nomeou a autora curadora do requerido – id. 14528785. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Preliminarmente, consigno que a matéria colocada à 

exame se encontra satisfatoriamente demonstrada por meio das provas 

constituídas nos autos, restando, assim, dispensadas outras provas, o 

que permite o julgamento conforme o estado do processo. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o curatelando conta com quarenta e 

quatro anos de idade, possui esquizofrenia e disfunção cerebral, 

decorrente de um acidente automobilístico que o vitimou, quadro que lhe 

impõe o uso constante de medicamentos, para que se mantenha estável e 

calmo, sendo que, em decorrência, não exerce atividade remunerada e é 

parcialmente alfabetizado, impossibilitando-o à prática dos atos de 

natureza civil, de caráter patrimonial. Por meio do estudo interprofissional 

realizado – id. 12922275, foi possível constatar que o curatelando reside 

com sua genitora, que costuma andar sem rumo pela cidade, se 

apresentando consciente quanto à necessidade da administração de seu 

benefício pela mesma e que, embora estável no momento da entrevista, se 

submete à momentos de surtos, quando ouve vozes e vê vultos. Nesse 

cenário, constatou-se que a autora demonstra aptidão para o exercício do 

encargo, sendo a curatela medida necessária neste momento. 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 GEZIMO DA SILVA PEREIRA, tornando 

definitiva a decisão provisória, que nomeou a parte autora Lucia Juliano da 

Silva, sua curadora provisória, para que pratique, em seu nome, os atos 

da vida civil, que envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, 

para sacar e receber os valores respectivos. Além disso, a curadora 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017795-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELYN DE OLIVEIRA OAB - MT19116/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

VANILDA MARIA DA SILVA (HERDEIRO)

ORLANDA MARIA DOS SANTOS SILVA (HERDEIRO)

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS (HERDEIRO)
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ODETE MARIA DA SILVA (HERDEIRO)

DIVINA MARIA DOS SANTOS (HERDEIRO)

FATIMA MARIA DOS SANTOS (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1017795-03.2017.8.11.0041. REQUERENTE: PEDRO LUIZ DOS SANTOS 

INVENTARIADO: PEDRO LUIZ DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Inventário, proposta por Pedro Luiz dos Santos, visando à partilha dos 

bens deixados por Maria Tita dos Santos, devidamente qualificados nos 

autos. Esclareceu o autor que, a de cujus faleceu na data de 07/10/2014 – 

id. 8045885, era viúva, e deixou oito herdeiros, Pedro Luiz dos Santos, 

Francisco de Assis dos Santos, Fátima Maria dos Santos, Vanilda Maria 

da Silva, Odete Maria da Silva, Maria Terezinha de Oliveira, Divina Maria 

dos Santos e Orlanda Maria dos Santos Silva, sem que, contudo, tenha 

deixado declaração de última vontade. Infere-se que, a herança é 

composta por direitos sobre um terreno, nº. 01, quadra 29, Loteamento 

Novo Horizonte – id. 8045885, sendo que os herdeiros, com exceção do 

autor do inventário, renunciam aos seus direitos hereditários. A ação foi 

recebida, por meio da decisão de id. 8162144, que concedeu, 

provisoriamente, os benefícios da justiça gratuita, nomeou o autor 

inventariante, determinou a busca de bens e valores, por meio dos 

sistemas conveniados e a citação dos herdeiros não representados. As 

buscas de saldos em contas, ativos financeiros e veículos, restaram 

inexitosas, conforme extratos acostados ao id.8340617. O inventariante 

foi pessoalmente intimado para que assumisse o encargo da inventariança 

– id. 10013220, mediante assinatura do termo de compromisso, contudo, 

deixou decorrer in albis o prazo fixado, conforme certificado no id. 

11513611. No id. 11744218, foi determinada a intimação pessoal do autor, 

para que manifestasse seu interesse no prosseguimento do processo, 

entretanto, constatou-se a insuficiência dos endereços constantes dos 

autos, para cumprimento da diligência. Compulsando-se os autos, 

verifica-se que a ação, embora tenha sido recebida por este Juízo, não 

progrediu em virtude da desídia do herdeiro interessado, que deixou de 

firmar o compromisso do desempenho da inventariança, embora intimado 

por meio de sua procuradora para que o fizesse. A fim de garantir o 

cumprimento do disposto no art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, foi 

determinada a intimação, pessoal, do herdeiro, para que desse 

prosseguimento ao processo, sob pena de extinção, contudo, não foi 

possível a sua localização nos endereços constante dos autos, em razão 

de sua possível insuficiência, conforme certificado pelo Oficial de Justiça. 

Sabe-se que constitui dever da parte o fornecimento do endereço 

suficiente, no qual receberão intimação, a fim de possibilitar a 

comunicação dos atos processuais, conforme se extrai do art. 77, do 

CPC, sendo que sua inobservância gera prejuízos aos trabalhos e custos 

demasiados. Por derradeiro, consigno que não houve a citação dos 

herdeiros declinados na inicial, o que impediu sua intimação para que 

assumissem a inventariança, não restando outra opção que não a 

extinção da ação. Diante do exposto, configurada a desídia da parte 

autora, JULGO EXTINTA a presente ação de inventário, com fundamento 

no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Concedo em caráter 

definitivo a gratuidade processual. Transitada em julgado, procedam-se às 

baixas e anotações necessárias, arquivando-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010716-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIVANILDO SILVA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE OAB - MT0016115A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN LUIZ SANTOS DA CRUZ (RÉU)

BRUNA CHRYSTINA SANTOS DA CRUZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1010716-36.2018.8.11.0041. AUTOR: HIVANILDO SILVA DA CRUZ RÉU: 

BRUNA CHRYSTINA SANTOS DA CRUZ, IVAN LUIZ SANTOS DA CRUZ 

Visto. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 

1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 03 de outubro de 2018, às 

15:30 horas. Se não houver acordo, os requeridos terão, a partir daquela 

data, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta à ação, por 

intermédio de advogado, sob pena de revelia. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019500-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. F. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1019500-02.2018.8.11.0041. AUTOR: JAMILLE KATHERINE FREITAS 

FALLER RÉU: JUSCELINO MARTINS DE JESUS Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil. No que se refere ao requerimento de 

antecipação de tutela, entendo que a questão precisa ser melhor 

analisada, após o contraditório, porque não há informação suficiente que 

permita ao juízo aferir o pedido de liminar, sem ouvir a parte contrária. 

Portanto, na ausência de elementos seguros, indefiro a antecipação dos 

efeitos da tutela. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 

03 de outubro de 2018, às 14h00min, oportunidade em que as partes 

deverão apresentar prova de seu estado civil, ou seja, certidão de 

nascimento ou de casamento, bem como documento de todos os bens 

relacionados. Se não houver acordo, a requerida terá, a partir daquela 

data, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta à ação, por 

intermédio de advogado, sob pena de revelia. Expeça-se Carta Precatória 

para citação. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1019383-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEROVINA BOM DISPACHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO DA SILVA SA (REQUERIDO)

WILIAM TIAGO DA SILVA DE SA (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1019383-45.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JEROVINA BOM DISPACHO 

DA SILVA REQUERIDO: WILIAM TIAGO DA SILVA DE SA, SERGIO 

RICARDO DA SILVA SA Vistos. Acolho a emenda de Id. 9857566 e Id. 

9857607. Defiro gratuidade da justiça, nos termos do art. 2º, parágrafo 

único da Lei 1060/50, com os acréscimos da Lei 10.317/01. Designo 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 02 de outubro de 2018, às 

13h30min. Se não houver acordo, os requeridos deverão, no prazo de 15 

(quinze) dias após a audiência, oferecer contestação, por meio de 

advogado, sob pena de revelia. Expeça-se Carta Precatória para citação. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007080-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DA GLORIA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDERSON PEREIRA OKADA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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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 : 

1007080-62.2018.8.11.0041. AUTOR: DIVINA DA GLORIA CAMPOS RÉU: 

WENDERSON PEREIRA OKADA Vistos, Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Argumenta a requerente, na inicial, que haviam acordado 

que a guarda da filha seria exercida na modalidade unilateral, 

permanecendo a criança com a mãe e ao pai caberia os alimentos, no 

valor de 15% (quinze por cento) de seus vencimentos, entretanto, em 

decorrência de erro material a sentença estabeleceu 10% (dez por cento), 

e as despesas extras seriam divididas entre os genitores em 50% 

(cinquenta por cento) para cada. Argumenta, ainda, que não foi 

determinada a incidência sobre 13º salário, férias, horas extras, dentre 

outros benefícios do salário do réu. Pede liminar, pela majoração do 

desconto para 30% (trinta por cento) sobre o salário do requerido, com 

expedição de ofício à Sad-MT para desconto em folha com incidência 

sobre 13º salário, férias, horas extras, dentre outros benefícios do salário 

do réu, com exclusão apenas dos descontos obrigatórios, mediante 

depósito em conta bancária a ser fornecida pela genitor da menor. É o 

necessário à análise e decisão. Quanto ao requerimento de antecipação 

de tutela, em primeiro lugar, anoto que a afirmação da inicial, de que o 

acordo foi no sentido de a pensão ser de 15% (quinze por cento) e que na 

sentença ficou estabelecido 10% (dez por cento), ao que parece, não 

procede, porque o acordo da petição do divórcio consensual (id 

12324702) foi simplesmente homologado, pela sentença, não fazendo ela 

referência a percentual. Além disso, vejo que ficou acordado, também, 

que as despesas extraordinária serão custeadas meio a meio entre os 

pais. Os pressupostos das ações revisionais de alimentos estão previstos 

no art. 1.699 do Código Civil e no momento não os vejo de forma clara nos 

autos, a ponto de abrigar antecipação de tutela provisória, motivo pelo qual 

denego a liminar. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 

06 de setembro 2018, às 13h30min. Se não houver acordo, o requerido 

terá, a partir desta data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por 

intermédio de advogado, sob pena de revelia. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011204-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE PONSOLE MARCONDES NETA (REQUERENTE)

ROSIDELMA CARVALHO BAPTISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA EDUARDA BRITO SALA OAB - MT19200/O (ADVOGADO)

ANNE KAROLINNE BELTRAME NECKEL OAB - MT21867/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1011204-25.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ROSIDELMA CARVALHO 

BAPTISTA DA SILVA, NILCE PONSOLE MARCONDES NETA Vistos. Acolho 

a emenda de Id. 12862990 e Id. 12863015. Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 11 de setembro de 2018, às 

14h30min. As partes deverão comparecer, acompanhadas de suas 

testemunhas para prestarem depoimento. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003720-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLACYELLE BECE SIMOES GAHIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581/O (ADVOGADO)

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOPOLDO RODRIGUES DE MENDONCA (REQUERIDO)

 

Visto. Não obstante o bilhete de viagem juntado com id. 14121424 tenha 

sido emitido no dia 3.7.2018, ou seja, após ser proferida a decisão em que 

foi designada audiência de conciliação (id. 13561510), considerando que 

não haverá prejuízo para as partes, defiro o disposto na petição com id. 

14121266, e redesigno a audiência de conciliação para o dia 9 de outubro 

de 2018, às 14h. Mantenho, no mais, a decisão proferida com id. 

13561510, tal como foi lançada no processo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035218-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIL VITURINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT0005471A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVAL PEREIRA FARIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1035218-73.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: JOANIL VITURINA DA SILVA 

EXECUTADO: GENIVAL PEREIRA FARIA Vistos, A emenda da inicial veio 

em desconformidade com a decisão proferida no Id. 12903159, visto que 

não atualizou as prestações, mês a mês, com os juros e correção 

monetária, apesar de este juízo ter mencionado - na decisão - até os 

dispositivos legais pertinentes. Portanto, sendo a parte, devidamente 

intimada, na pessoa de seu advogado, profissional indispensável à 

administração da justiça, não atendeu corretamente ao despacho, fico no 

pressuposto de que tenha abdicado dos acréscimos. Cite-se o devedor 

para, no prazo de três dias, sob pena de prisão: a) pagar o valor 

constante da memória de cálculo ID 13195782, atualizada até o mês de 

maio/2018, mais as prestações que estiverem vencidas na data do 

pagamento (CPC, art. 528, § 7º e Súmula 309 do STJ); b) provar que já 

pagou, ou c) justificar a impossibilidade de pagar. Saliento que o 

pagamento apenas do valor nominal daquela memória de cálculo, 

desacompanhado dos comprovantes de pagamentos das prestações 

posteriores, até a data do pagamento, não eximirá o devedor da prisão 

civil. Em caso de pronto pagamento, arbitro honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor do débito. Cópia desta decisão servirá como 

mandado de citação. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1037379-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. D. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Visto. 1. Intime-se o requerente, por seu advogado, para que se manifeste 

sobre o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Caso não 

haja manifestação, intime-se pessoalmente o autor, por carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao 

processo, sob pena de extinção. 3. Se não for recebida a 

correspondência, intime-o por edital, nos mesmos termos. 3. Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a conclusão. 5. 

Havendo manifestação, dê vista ao Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1020684-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA APARECIDA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN ADAM DE DEUS (EXECUTADO)

 

Visto. Trata-se de execução de título judicial, fundado em decisão 

interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Violência 

Doméstica desta Comarca, redistribuído por sorteio para esta Segunda 

Vara de Família e Sucessões, após declinada a competência pelo Juízo da 

11ª Vara Cível, para onde fora originariamente distribuído. Com efeito, nos 

termos do art. 528, § 9º c/c o art. 516, inciso II, do Código de Processo 

Civil, abaixo transcrito, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de 

jurisdição é o competente para o processamento do pedido de 

cumprimento de sentença: "Art. 516. O cumprimento da sentença 
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efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência 

originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - 

o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal 

condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de 

acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo." Nesse diapasão, está 

consolidada na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso que a competência para processamento de execução de 

alimentos é do juízo que proferir a sentença que estabeleceu a obrigação 

alimentar, conforme pode ser verificado nos seguintes julgados: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – 

DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO NA MESMA COMARCA DOS JUÍZOS EM 

CONFLITO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE OS ESTABELECEU EM 

SENTENÇA – CONFLITO IMPROCEDENTE. Embora o interesse do 

alimentando mereça preponderar, nenhuma relevância assume o domicílio 

estabelecido na mesma Comarca dos juízos em conflito, e assim, tanto 

pela via do Cumprimento, quanto da Execução, permanece hígida a 

competência do juízo que estabeleceu os Alimentos em Sentença.” (CC 

155081/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015) “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – COMPETÊNCIA FUNCIONAL 

DO JUÍZO SENTENCIANTE – ART. 575, INCISO II, DO CPC - CONFLITO 

IMPROCEDENTE. Consoante a regra inserta no artigo 575, inciso II, do 

Código de Processo Civil, a execução fundada em título judicial 

processar-se-á perante o Juízo que proferiu o título judicial objeto da lide.” 

(CC 162699/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/08/2015, Publicado no DJE 14/08/2015) Não 

obstante os referidos julgados façam referência ao CPC de 1973, importa 

observar que o seu entendimento permanece válido, haja vista que a 

norma do código revogado foi reprisada no Código de Processo Civil de 

2015. Diante do exposto, com fundamento no art. 516, inciso II, do Código 

de Processo Civil, declino a competência para o processamento desta 

ação e, em consequência, determino que este processo seja redistribuído 

para o ilustre Juízo da Primeira Vara de Violência Doméstica e Familiar 

desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25.7.2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1020687-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA APARECIDA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN ADAM DE DEUS (EXECUTADO)

 

Visto. Trata-se de execução de título judicial, fundado em decisão 

interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Violência 

Doméstica desta Comarca, redistribuído por sorteio para esta Segunda 

Vara de Família e Sucessões. Com efeito, nos termos do art. 528, § 9º c/c 

o art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito, o juízo 

que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição é o competente para o 

processamento do pedido de cumprimento de sentença: "Art. 516. O 

cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas 

causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar 

de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença 

estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo." Nesse 

diapasão, está consolidada na jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso que a competência para processamento de 

execução de alimentos é do juízo que proferir a sentença que estabeleceu 

a obrigação alimentar, conforme pode ser verificado nos seguintes 

julgados: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS – DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO NA MESMA COMARCA DOS 

JUÍZOS EM CONFLITO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE OS ESTABELECEU 

EM SENTENÇA – CONFLITO IMPROCEDENTE. Embora o interesse do 

alimentando mereça preponderar, nenhuma relevância assume o domicílio 

estabelecido na mesma Comarca dos juízos em conflito, e assim, tanto 

pela via do Cumprimento, quanto da Execução, permanece hígida a 

competência do juízo que estabeleceu os Alimentos em Sentença.” (CC 

155081/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015) “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – COMPETÊNCIA FUNCIONAL 

DO JUÍZO SENTENCIANTE – ART. 575, INCISO II, DO CPC - CONFLITO 

IMPROCEDENTE. Consoante a regra inserta no artigo 575, inciso II, do 

Código de Processo Civil, a execução fundada em título judicial 

processar-se-á perante o Juízo que proferiu o título judicial objeto da lide.” 

(CC 162699/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/08/2015, Publicado no DJE 14/08/2015) Não 

obstante os referidos julgados façam referência ao CPC de 1973, importa 

observar que o seu entendimento permanece válido, haja vista que a 

norma do código revogado foi reprisada no Código de Processo Civil de 

2015. Diante do exposto, com fundamento no art. 516, inciso II, do Código 

de Processo Civil, declino a competência para o processamento desta 

ação e, em consequência, determino que este processo seja redistribuído 

para o ilustre Juízo da Primeira Vara de Violência Doméstica e Familiar 

desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25.7.2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015134-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. S. (AUTOR)

V. C. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIANA LAURA SOLANO OAB - 706.596.561-91 (REPRESENTANTE)

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1015134-17.2018.8.11.0041. AUTOR: VITORIA CAMPOS SOLANO, 

VINICIUS CAMPOS SOLANO REPRESENTANTE: LAIANA LAURA SOLANO 

RÉU: JEOVAN CAMPOS DA COSTA Visto. Cuida-se de processo em que a 

parte autora, qualificada nos autos, postulou a homologação de 

desistência da ação. É o breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o pedido 

de desistência da ação e declaro extinto o processo, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar concedida 

nos autos. Sem custas, uma vez que foi deferida a gratuidade processual. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27.7.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003263-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003263-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANGELICA LEMOS DA SILVA 

REQUERIDO: LEANDRO COSTA DE ASSUNCAO Visto. Cuida-se de 

processo em que a parte autora, qualificada nos autos, postulou a 

homologação de desistência da ação. É o breve relatório. D E C I D O. 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e declaro extinto o 

processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Revogo a liminar concedida nos autos. Sem custas, uma vez que foi 

deferida a gratuidade processual. Dê-se ciência à Defensoria Pública e ao 

Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31.7.2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1025807-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. P. D. L. (REQUERENTE)
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E. A. R. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos. Ery Aparecida Ramos 

Nascimento e Deivid Michel Pereira de Lima aforaram Ação de Divórcio 

Direto Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e 

a homologação do acordo – Id. 9536089. O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido (Id. 12163927). É o relatório. D E C I D O. Trata-se 

de pedido de divórcio consensual, direito cujo exercício a redação do art. 

226, § 6º, da Constituição Federal dispensou de qualquer requisito, de 

modo que pode ser exercido pela simples manifestação de vontade dos 

cônjuges. A certidão de casamento encontra-se acostada aos autos. Em 

face do exposto, em consonância com o Ministério Público, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de divórcio, para desconstituir o vínculo matrimonial 

havido entre os requerentes, e homologo o acordo constante nos autos 

(Id. 9536089), que passa a fazer parte integrante e indissociável desta 

sentença. Ressalvo, entretanto, que o valor da pensão alimentícia aos 

filhos menores Felipe Michel Ramos Pereira Lima e Gabrielly Vitoria Ramos 

Pereira Lima, por exigência legal, deverá ser reajustada de acordo com os 

reajustes que sofrer o salário mínimo. Essa correção é necessária e está 

prevista no art. 1.710, do Código Civil, e visa a que se mantenha o poder 

aquisitivo da pensão, evitando-se nova ação, periodicamente. A 

requerente continuará com o mesmo nome, face à ausência de alteração 

na certidão de casamento. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, 

nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Defiro aos postulantes a 

gratuidade da justiça. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1018311-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAGMAR NUNES BRITO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON SOARES SENA OAB - MT7038/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1018311-23.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA DAGMAR NUNES 

BRITO RODRIGUES INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. Maria 

Dagmar Nunes Brito Rodrigues, devidamente qualificada, requereu a 

expedição de Alvará Judicial, para levantamento e saque de numerário 

remanescente junto ao Banco do Brasil, do ex-correntista José Rodrigues 

Rocha, em razão do falecimento deste, ocorrido em 26.04.2017, conforme 

atestado de óbito. O processo foi distribuído para a 6ª Vara Cível, e a juíza 

declarou-se suspeita, por motivo de foro íntimo, e remeteu ao substituto, o 

qual determinou a emenda para informar sobre a existência de inventário, 

e a requerente informou que não possui inventário aberto. A juíza 

substituta determinou a redistribuição a uma das varas Especializadas de 

Família, e o processo foi distribuído a esta Vara. É o breve relatório. D E C I 

D O. A inicial veio instruída com fotocópias da certidão de óbito do de 

cujus, documentos pessoais e procurações dos herdeiros, e da 

requerente, certidão de casamento, de cuja análise verifica-se a 

legitimidade das partes. Conforme o disposto no art. 2º da Lei n. 

6.858/1980, o levantamento de valores é possível, desde que não hajam 

outros bens a inventariar. No caso posto, verifica-se, conforme declarado 

na certidão de óbito, que o falecido deixou bens a inventariar, o que, em 

regra, impede o levantamento por meio de simples alvará, nos termos da 

referida lei. Entretanto, verifico que a requerente já manifestou pela 

inexistência de inventário em aberto (Id. 9139960). Por outro lado, a inicial 

informa que o valor pendente de recebimento está na conta salário n. 

37.628-0, agência 2373-6 do Banco do Brasil, e nessa situação, entendo 

que não há impedimento ao saque. Ante o exposto, estando satisfeitas as 

exigências legais, julgo procedente o pedido. Em conseqüência, determino 

que, transitada em julgado, certifique e expeça-se o alvará, para 

levantamento e saque da totalidade do valor porventura creditados, 

perante a instituição do Banco do Brasil, em nome de José Rodrigues 

Rocha, sem necessidade de prestar contas, entretanto, deverá ela 

repassar aos filhos a cota deles, salvo se dispensarem. Feito isso, 

arquive-se com as baixas pertinentes. Dispensada a manifestação do 

Ministério Público, por não haver interesse de incapazes. Justiça gratuita. 

P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001041-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT24355/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. W. C. G. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001041-49.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ANNELIZA LIMA DE 

CARVALHO EXECUTADO: DAVID WALLAS CARVALHO GOMES Vistos. 

Acolho a emenda de Id. 12227596. Cite-se o devedor para, no prazo de 

três dias, sob pena de prisão: a) pagar o débito constante da inicial, mais 

as prestações posteriores que estiverem vencidas; b) provar que já 

pagou, ou c) justificar a impossibilidade de pagar. O pagamento apenas do 

valor nominal da inicial, desacompanhado do comprovante de pagamento 

das prestações posteriores, vencidas, não inibirá o decreto de prisão. Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o total do débito. Sem que a parte informe o número 

de sua conta e agência bancária, não há possibilidade de atender ao 

disposto no item "b" da inicial. Cópia deste despacho servirá como 

mandado. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1034749-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO)

LEIDIANE COSTA DA SILVA OAB - MT9250/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. N. D. M. (REQUERIDO)

 

Visto. 1. Tendo em vista a dificuldade de citação do réu, bem como, a 

informação de que ele reside em comarca distante desta Capital, deixo de 

designar audiência de conciliação. 2. Defiro o requerimento formulado na 

petição com id. 13389096. 3. Atualize-se o cadastro do processo com o 

novo endereço do requerido informado na referida petição. 4. Após, 

cite-se o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

defesa, sob pena de confissão e revelia. 5. Expeça-se carta precatória, 

atento aos requisitos previstos no art. 260 do Código de Processo Civil, 

nela observando que se trata de processo que tramita sob o pálio da 

gratuidade processsual. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022544-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THASSIA LORENA DE ANDRADE DIAS OAB - MT18534/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. G. D. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE EDUARDO ESQUICATO DIAS OAB - MT0010120A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Visto. Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se sobre os documentos acostados à impugnação à 

contestação (CPC, art. 437, §1º). Após, renove-se a conclusão. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1006728-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LAIS BARROS ZAROUR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT0012336A (ADVOGADO)

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT0012716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERIS ABDALLA ZAROUR NETO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, Analisando os autos, 

constato que antes da decisão deste Juízo, a parte ré já contestou e a 

parte autora impugnou. Feitas essas considerações, passo a primeira 

análise. Acolho os autos na forma declinada. Defiro o pedido de 

gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Verifico que a inicial não está instruída 

corretamente. A parte exequente deflagrou a presente Execução de 

Alimentos, visando o recebimento de verbas alimentares não pagas, 

buscando o adimplemento de toda a dívida em um só processo, ou seja, 

cumulou os ritos executórios previstos nos artigos 523 e 528, do Código 

de Processo Civil. Pela dicção do artigo 780, do mencionado Diploma 

Processual, depreende-se que havendo a incompatibilidade de ritos, não é 

admissível cumular várias execuções em um só processo, como ocorre no 

presente caso. Saliento que a execução pelo rito do art. 528 do Código de 

Processo Civil, somente é possível em relação aos três últimos meses em 

atraso, na data da propositura da ação, seguidos das que se vencerem no 

curso do processo. As demais que deverão ser objeto de outra execução, 

pelo rito a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil. Além 

disso, verifico que a planilha de cálculo, não está detalhada mês a mês 

com os valores originais e atualizados dos juros e correção monetária. 

Portanto, intime-se a parte exequente para se manifestar, esclarecendo 

qual dos ritos acima mencionados pretende que seja processada a 

presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, ciente de que em 

optando pelo art. 528, seja observado o disposto no § 7º do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007901-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA BARBOSA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCI PEREIRA TEIXEIRA OAB - MT21303/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEY PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007901-66.2018.8.11.0041. AUTOR: ANDREA BARBOSA DE SOUZA 

RÉU: VALDINEY PEREIRA DE SOUZA Vistos. Defiro gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 2º, parágrafo único da Lei 1060/50, com os acréscimos 

da Lei 10.317/01. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 

06 de setembro de 2017, às 15h00min, oportunidade em que as partes 

deverão apresentar prova de seu estado civil, ou seja, certidão de 

nascimento ou casamento. Se não houver acordo, o requerido terá, a 

partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta à 

ação, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005449-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. M. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILIANE ANDREA FLEURY OAB - MT0019189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. E. S. (RÉU)

A. G. M. (RÉU)

 

Procedo à intimação das partes a fim de indicar, em 10 (dez) dias, o CPF 

do menor, que possiblilitará a transferência de valor, pensão alimentícia, 

pelo empregador à conta poupança, já indicada.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016679-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE PEREIRA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI OAB - MT6796/O-O (ADVOGADO)

JOSLAINE SANTOS DE SOUZA OAB - MT8597/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR CAMARGO DE SOUZA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

RAIRISSON CAMARGO DE AMORIM (HERDEIRO)

UENIA CAMARGO DE AMORIM SILVA (HERDEIRO)

WESLEY CAMARGO DE AMORIM (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca do retorno 

dos mandados de citação com diligência negativa. Cuiabá, 6 de agosto de 

2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007141-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA PATRICIA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT10589/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERNILSON SILVA DE FREITAS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 6 de 

agosto de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028037-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. S. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1028037-21.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ODIL SOUZA MARQUES 

REQUERIDO: SANDRA MARIA DE SOUZA MARQUES Visto. Cuida-se de 

processo em que a parte autora, qualificada nos autos, postulou a 

homologação de pedido de desistência da ação. É o breve relatório. D E C I 

D O. HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e declaro extinto o 

processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas, uma vez que foi deferida a gratuidade processual. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27.7.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000006-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BORGES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS SOARES DA COSTA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 

1000006-54.2018.8.11.0041 Visto. Lucia Borges de Andrade propôs Ação 

de Inventário em razão da morte de Elias Soares da Costa declarando, em 

suma, que o falecido não deixou bens a serem inventariados, entretanto, 

afirma que a ação é necessária a nomeação da requerente como 

inventariante para regularização da representação processual em outros 
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processos, nos quais postula o recebimento de seguro DPVAT e 

indenização contra o Estado de Mato Grosso (id. 13438261). É o breve 

relatório. D E C I D O. Cuida-se de ação de inventário proposta em razão 

da morte de Elias Soares da Costa, cuja certidão de óbito informa que não 

deixou bens a inventariar e foi aforada apenas com o propósito de 

regularização de representação processual em outras ações que tramitam 

nesta Comarca. Nesta senda, importa observar que por “espólio” 

define-se “a soma ou a totalidade de bens deixados por uma pessoa, após 

sua morte.” (De Plácido e Silva. Vocabulário Jurídico, 11ª ed., 1991, p. 

198), de modo que, é correto afirmar que inexistindo acervo hereditário 

também não existirá o espólio. Inexistindo espólio, é desarrazoada a 

propositura de ação de inventário para mera nomeação de inventariante, 

visando representar o falecido, uma vez que falecendo uma das partes da 

ação, dar-se-á a sucessão processual pelo espólio ou por seus 

sucessores, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil. 

Outrossim, a nomeação de inventariante somente deve ocorrer quando 

houver espólio a administrar, devendo, portanto, o art. 75, inciso VII, do 

Código de Processo Civil de 2015, que é taxativo ao prever que o 

inventariante é representante do espólio e não do de cujus. Assim, 

inexistindo espólio, a representação do falecido e não cabe ao 

inventariante, mas aos seus sucessores que igualmente a legitimidade 

processual para representar o falecido. Neste sentido: "Não se trata de 

sucessão processual, mas de ajuizamento de demanda pelos próprios 

herdeiros e sucessores do falecido. Ante o princípio da saisine (artigo 

1784 do Código Civil, correspondente ao artigo 1.572 do Código Civil de 

1916), com a morte da titular do direito, houve a transmissão, imediata e 

automática, da posse e domínio dos bens e dos direitos aos herdeiros, 

independentemente de inventário ou partilha. No caso dos autos, 

inexistindo notícia acerca da abertura e trâmite de inventário, não há óbice 

para que os herdeiros pleiteiem, atuando todos conjuntamente, o direito 

aos reajustes da caderneta de poupança feitos a menor. Saliente-se, 

neste ponto, que o inventário apenas é imprescindível quando o falecido 

houver deixado bens a inventariar, bem assim nas hipóteses 

expressamente mencionadas em lei. Recurso especial conhecido em parte 

e, nesta extensão provido, a fim de anular o acórdão e a sentença, 

declarar que os herdeiros do falecido Pedro Ganho são parte legítima para 

pleitearem, em conjunto, a correção dos expurgos inflacionários, e 

determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da ação." 

(REsp 1355479/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 24/03/2015, DJe 20/05/2015 -Grifado) RECURSO ESPECIAL - AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA - ESPÓLIO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - 

INVENTARIANTE - ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO - HABITAÇÃO DOS 

HERDEIROS - REGULARIZAÇÃO - NECESSIDADE - PRINCÍPIOS DA 

ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - 

RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Encerrado o inventário, com a 

homologação da partilha, esgota-se a legitimidade do espólio, momento em 

que finda a representação conferida ao inventariante pelo artigo 12, V, do 

Código de Processo Civil. II - Dessa forma, é necessário que o Juiz 

possibilite, aos herdeiros, sua habilitação, em prazo razoável, para fins de 

regularização da substituição processual, por força dos princípios da 

celeridade e da economia processual. III - Recurso especial improvido. 

(STJ – Resp 1162398/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 29/09/2011) Conclui-se, portanto, que 

inexistindo inventário, a pessoa falecida deve ser representada por seus 

sucessores, conforme previsão estampada no Código de Processo Civil, 

em dispositivos que ratificam a legitimidade processual dos sucessores 

para representar o falecido, titular do direito. Não bastassem os 

fundamentos até aqui apresentados, ressalta-se, ainda, que a 

desnecessidade de eleição de inventariante ao espólio para mera 

regularização de representação processual está sedimentada nos 

Tribunais, conforme evidencia a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO REPRESENTADO POR 

TODOS OS HERDEIROS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE 

INVENTÁRIO. "Considera-se regular a representação ativa do espólio 

quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, 

independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já 

tenha se encerrado ou não exista." (STJ - REsp 554.529/PR - Rel. Min. 

Eliana Calmon - Segunda Turma - j. 21.06.2005 - DJ 15.08.2005) RECURSO 

PROVIDO. (TJ-PR - AI: 8743426 PR 874342-6 (Acórdão), Relator: Shiroshi 

Yendo, Data de Julgamento: 04/04/2012, 16ª Câmara Cível) (...) 3. Os 

herdeiros são partes legítimas para pleitearem direitos transmissíveis, pelo 

de cujus, até que, inaugurado o inventário, um deles assuma a 

inventariança. 4. Ressoa injusto que o direito fique relegado à deriva, por 

força de mera formalidade, havendo titulares aos quais correspondem, 

meios judiciais de tutela dos direitos transmissíveis mortis causa. (STJ. 

RMS 15.377/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

02/12/2003, DJ 16/02/2004, p. 203) PROCESSUAL CIVIL – EMPRÉSTIMO 

COMPULSÓRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MORTE DO TITULAR DO 

DIREITO – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EM JUÍZO – LEI 6.858/80. 1. A 

Lei 6.858/80, ao exigir a apresentação da certidão de habilitação dos 

herdeiros na Previdência Social para pleitear levantamento de valores não 

recebidos em vida pelo de cujus, somente se aplica à via administrativa. 2. 

Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e 

todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, 

independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já 

tenha se encerrado ou não exista. 3. Recurso especial improvido. (REsp 

554.529/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

21/06/2005, DJ 15/08/2005, p. 242) ESPÓLIO. PÓLO PASSIVO DA 

DEMANDA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. IRREGULARIDADE 

DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSADO. A inexistência de 

abertura de inventário não pode constituir entrave ao exercício do direito 

de ação por parte da autora (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Caso 

contrário, seria muito fácil que o cônjuge supérstite e/ou herdeiros de 

empregador deixassem de providenciar a nomeação de inventariante para 

o espólio objetivando, quiçá, se beneficiarem do curso do prazo 

prescricional do direito de ação de créditos trabalhistas, ou até mesmo de 

se esquivarem de responder a ações intentadas contra a universalidade 

dos bens pertencentes ao de cujus. Nesse contexto, no caso em exame, 

apresentando-se nos autos o ora recorrente como herdeiro (terceiro 

interessado), e não como inventariante, impõe-se a decretação ex officio 

da nulidade do processado, inclusive da sentença (art. 47 do CPC), por 

vício atinente à inexistência de regularidade processual do espólio, com a 

remessa dos autos à origem, determinando-se a notificação de todos os 

herdeiros que o representarão até quando for oficialmente designada a 

pessoa do inventariante e, ainda, a reabertura da instrução processual 

(art. 12, V, § 1º do CPC). Prejudicado o exame do apelo do terceiro 

interessado. (TRTMT - RO(Rs) 01123.2011.006.23.00-1, Julgado em: 

17/10/2012, Publicado em: 19/10/2012, Relator: BEATRIZ THEODORO) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 

ORDINÁRIA. LEGITIMAÇÃO ATIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À 

INICIAL. DECISÃO REFORMADA. INEXISTÊNCIA DE INVENTARIO ABERTO. 

PÓLO ATIVO A SER FORMADO PELA SUCESSÃO, REPRESENTADA 

PELOS HERDEIROS. Inexistente inventário aberto, a legitimidade para 

figurar no processo é da sucessão, na ordem da lei civil. Após a abertura 

do inventário, até a partilha, a legitimidade é do espólio, representado pelo 

inventariante. Hipótese em que se apresenta flagrante a legitimidade da 

sucessão, representada pelos herdeiros, ante a inexistência de inventário 

aberto. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS. Agravo de Instrumento Nº 

70047566922, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Pedro Celso Dal Pra, 

Julgado em 19/04/2012) O espólio deve ser representado em juízo, ativa e 

passivamente, pelo seu inventariante (art. 12, V, do CPC). Inexistindo 

inventário, a representação deve ocorrer pelo conjunto de herdeiros. 

NEGADO SEGUIMENTO À APELAÇÃO. (TJRS. Apelação Cível Nº 

70035342948, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 20/12/2011). É parte legítima para pleitear as 

diferenças de correção monetária de poupança mantidas por correntista já 

falecido, o seu espólio, ou, na ausência de abertura de inventário, todos 

os herdeiros em conjunto. (TJMG. Apelação Cível 1.0133.07.036680-1/001, 

Rel. Des.(a) Heloisa Combat, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

03/02/2009, publicação da súmula em 20/02/2009) Em suma, o ajuizamento 

de ação de inventário apenas para regularizar a representação 

processual em outro processo não é juridicamente razoável e, por isso, 

não encontra esteio na jurisprudência pátria. Além disso, por força do 

disposto no art. 794 do Código Civil, o seguro DPVAT não se submente à 

partilha, motivo pelo qual não pode figurar como objeto em ação de 

inventário. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE – 

ALEGAÇÃO DE A REQUERENTE NÃO SER A ÚNICA HERDEIRA – 

DESNECESSIDADE QUE O BENEFICIÁRIO DO SEGURO DPVAT SEJA 

SUCESSOR OU HERDEIRO – ART. 794 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o recebimento de seguro 

obrigatório, decorrente de acidente de trânsito, não se exige da parte 

requerente a condição de herdeiro ou sucessor, uma vez que o seguro 

obrigatório DPVAT não se submete à partilha por herança, consoante 
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disposição do art. 794 do Código Civil." (Ap 24565/2011, DES. ORLANDO 

DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/05/2012, Publicado no DJE 16/05/2012) Logo, por tudo o que foi 

exposto, conclui-se que inexiste interesse processual para o pedido de 

inventário com o mero propósito regularizar representação processual em 

outro processo, visto que o espólio, quando existir, deve ser representado 

pelo inventariante, porém, inexistindo espólio, a representação deve se 

dar por seus sucessores, nos termos do art. 110 do Código de Processo 

Civil, por meio da habilitação nos próprios autos (CPC, art. 687). Exigir o 

contrário infringe os princípios da razoabilidade, efetividade, do devido 

processo legal e do direito de ação, previstos na Constituição Federal. 

Enfim, a propositura da presente demanda, com o objetivo de suprir 

formalidade processual de outra, configura contrassenso que não se 

amolda, e nunca se amoldará, à realidade do direito e da justiça, uma vez 

que: “A exigência de inventário negativo para fins de representação 

processual representa a imposição de grave ônus à parte, além de um 

d e s p e r d í c i o  d e  j u r i s d i ç ã o . ”  ( T R F - 3  -  A C :  1 8 4 3 7  S P 

0018437-54.2010.4.03.6100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ 

LUNARDELLI, Data de Julgamento: 07/05/2013, PRIMEIRA TURMA) Pelas 

razões expostas nesta sentença, concluo que inexiste interesse 

processual para o pedido de abertura de inventário, o que impõe que o 

processo seja extinto sem apreciação do mérito. Em face do exposto, 

DECLARO a ação carente de interesse processual, razão pela qual 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do Novo Código 

de Processo Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. DEFIRO a gratuidade de Justiça. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se, mediante baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034961-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. C. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1034961-48.2017.8.11.0041. Vistos. José Aparecido de Oliveira ingressou 

com a presente Ação de Exoneração de Alimentos em face de Agatha 

Renata da Cruz Oliveira. Determinada a emenda da inicial (Id. 11860203), 

foi devidamente atendida pelo requerente. É o breve relatório. D E C I D O. 

Considerando a petição conjunta das partes, firmada pelo patrono do 

requerente, bem como procuração outorgada ao mesmo Advogado, 

converto a presente ação para a sua forma consensual. Sendo assim, por 

não vislumbrar impedimento legal, e sendo desnecessária a manifestação 

do Ministério Público, homologo por sentença para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo firmado Id. 12272577, que se tornará 

parte integrante desta sentença, ficando o Sr. José Aparecido de Oliveira, 

desobrigado de pagar alimentos, para sua filha Agatha Renata da Cruz 

Oliveira. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as cautelas de praxe. Custas pagas (Id. 

10861626). P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000187-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUHAN KENNEDY FIGUEIREDO MAGALHAES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000187-89.2017.8.11.0041. Vistos. LUIZ CARLOS DE MAGALHÃES 

ingressou com a presente Ação de Exoneração de Alimentos com pedido 

de Antecipação de Tutela em face de LUHAN KENNEDY FIGUEIREDO 

MAGALHÃES. Após decisão inaugural, as partes entabularam acordo, 

pedindo a sua homologação. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando 

a petição conjunta das partes, firmada com procuração devidamente 

outorgada, converto a presente ação para a sua forma consensual o que, 

aliás, é muito melhor do que o litígio, e já deveria constar na inicial. Sendo 

assim, por não vislumbrar impedimento legal, e sendo desnecessária a 

manifestação do Ministério Público, homologo por sentença para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo firmado (Id. 12126562), 

que se tornará parte integrante desta sentença, ficando o Sr. LUIZ 

CARLOS DE MAGALHÃES desobrigado de pagar alimentos, a partir de 

setembro de 2019, para seu filho LUHAN KENNEDY FIGUEIREDO 

MAGALHÃES. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos 

do art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de praxe. Defiro às 

partes a gratuidade da justiça. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004708-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI BARBARA LOBO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LUIZ FERREIRA KREIN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004708-77.2017.8.11.0041. AUTOR: NELCI BARBARA LOBO RÉU: 

ALEXANDRE LUIZ FERREIRA KREIN Visto. Trata-se de ação em que foi 

determinada a emenda da petição inicial, a fim de que fosse instruída com 

documento imprescindível para seu processamento, o que não foi 

promovido pela parte autora, conforme certidão exarada no processo. É o 

sucinto relatório. D E C I D O. A ausência de documento imprescindível 

para propositura da ação (CPC, art. 321), impõe a extinção do processo, 

independentemente da intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do 

Cód. de Proc. Civil, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: “Art. 284: 6ª. “A determinação de que se emende a inicial em dez 

dias far-se-á ao autor, por seu advogado, não incidindo o disposto no art. 

267, § 1º, do CPC” (STJ-3ª T., REsp 80.500-SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 

21.11.97, não conheceram, v.u., DJU 16.2.97, p. 86) “sendo 

desnecessária a intimação pessoal, só aplicável às hipósteses dos 

incisos II e III do art. 267 do CPC” (STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. Min. 

Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 245). 

No mesmo sentido: STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 

19.3.02, negaram provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 245; JTJ 214/138.” 

(Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa in Código de Processo Civil, 

38ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 405). Em face do exposto, com 

fundamento parágrafo único do art. 320, do art. 321 e art. 330, inciso IV, 

do Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por conseguinte, nos 

termos do art. 485, inciso I, do mesmo Código, DECLARO extinto o 

processo sem resolução do mérito. Defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.7.2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033666-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. U. (REQUERENTE)

E. S. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1033666-73.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ANTONIO SANCHES URIBE, 

ELENIRA SOUSA DE ASSIS Visto. Trata-se de ação de alimentos em que 

foi comunicado o falecimento o alimentante. É o breve relatório. D E C I D O. 

Preambularmente, importa observar que, consoante jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, o objeto desta ação constitui espécie de 

direito intransmissível: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ESPÓLIO. 
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TRANSMISSÃO DO DEVER JURÍDICO DE ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Inexistindo condenação prévia do autor da herança, não há por que falar 

em transmissão do dever jurídico de prestar alimentos, em razão do seu 

caráter personalíssimo e, portanto, intransmissível. 2. Recurso especial 

provido.” (REsp 775.180/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010) Portanto, diante 

da morte do requerido, outra não deve ser a medida a se perpetrar, senão 

a extinção do processo sem apreciação do mérito, por força do art. 485, 

inciso IX, do Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada 

intransmissível por disposição legal;” Em face do exposto, declaro extinto 

o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IX, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

27.7.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1035969-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. O. D. A. (REQUERENTE)

D. E. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos. Debora Evangelista 

Camassary de Aguiar e Leonel Oliveira de Aguiar Camassary aforaram 

Ação de Divórcio Consensual c/c Partilha de Bens, Guarda, Alimentos e 

Alteração de Nomes. O processo foi encaminhado ao Ministério Público 

que opinou pela procedência do pedido (id. 11907132). Em Id. 13969451, 

foi informado o falecimento do segundo requerente. É o relatório. D E C I D 

O. Tendo em vista a notícia de falecimento do segundo requerente, não 

resta outra medida que não seja a extinção da presente ação, atingida 

pela perda de objeto. Ante o exposto, declaro extinto o processo, com 

fulcro no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Notifique-se o 

Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, 

procedendo-se com as baixas de praxe. Defiro a gratuidade da justiça. P. 

I. C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021012-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 6 de 

agosto de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1027608-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZORAIDE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZORAIDE OLIVEIRA SOARES OAB - MT2443/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENY RIBEIRO SOARES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para apresentar um atestado médico atualizado, nos termos 

da cota ministerial, dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 6 de agosto de 

2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1027594-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO PALMA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO)

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS PALMA DE MOURA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ELIETE DE MOURA BOURET (HERDEIRO)

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, a apresentar aos autos a matrícula atualizada e a certidão de 

óbito como já determinado, dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 6 de 

agosto de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1012978 Nr: 28821-83.2015.811.0041

 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: RDCDS, BSNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/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 de documentos, dentro do prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 718989 Nr: 14711-21.2011.811.0041

 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: MARCO AURELIO DOS SANTOS ARAUJO, JULIO 

CÉZAR DOS SANTOS ARAÚJO, PAULO ROGÉRIO SANTOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO: ANA MARIA DOS SANTOS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADBAR DA COSTA SALLES - 

OAB:1191/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de inventário na forma de 

arrolamento sumário do Espólio de Ana Maria dos Santos Araújo e, com 

base no art. 659 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo de 

partilha de bens de fls. 88/92, ressalvados erros, omissões e direitos de 

terceiros.Custas pelo espólio.Considerando que foi retificado o valor da 

causa na petição de fls. 86/87, por força do disposto no art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o recolhimento da diferença do valor 

das custas deverá ser efetuado antes da expedição do formal de 

partilha.Suspendo a expedição do formal de partilha e do alvará de 

levantamento do saldo depositado em conta judicial até:1)comprovação do 

recolhimento ou isenção do imposto de transmissão por morte 

(ITCD);2)juntada das certidões negativas expedidas pela Secretaria de 

Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ) e da Receita Federal do 

Brasil e;3)comprovação do recolhimento da diferença do valor das custas 

e taxa judicial.Com a juntada do comprovante de recolhimento dos tributos 

e da GIA – Guia de Informação e Arrecadação, necessária para 

recolhimento do ITCD, nos termos do art. 659 do Código de Processo Civil, 

dê-se vista à Procuradoria-Geral do Estado, pelo prazo de 10 (dez) 

dias.Decorridos 60 (sessenta) dias sem cumprimento das condições para 
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expedição do formal de partilha, referidas nesta sentença, arquive-se, 

mediante baixa e observância das formalidades legais.Por fim, observo 

que, por força do disposto no art. 195 da Lei de Registros Públicos (Lei n. 

6.015/1973), a carta de adjudicação juntada às fls. 93/125 deverá ser 

levada a registro antes do registro do formal de partilha, expedido a partir 

deste processo.Por isso, caso seja solicitado o seu desentranhamento, 

deverá ser efetuado mediante substituição por cópias nos 

a u t o s . T r a n s i t a d a  e m  j u l g a d o , 

certifique-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 3 de agosto de 

2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 886337 Nr: 20775-42.2014.811.0041

 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: JACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO ALMEIDA GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 13.355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

- OAB:OAB/MT 9.475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12.925

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerente para que compareça em 

secretaria para retirar o Termo de Guarda Definitiva, dentro do prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 341270 Nr: 11585-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON FIGUEIREDO DA SILVA, NATALIRIA GOUVEIA 

DA SILVA, PAULO FIGUEIREDO DA SILVA, CELIA LUCIA FIGUEIREDO DA 

SILVA, UENDERSON CAMPOS DA SILVA, RAIMUNDO FIGUEIREDO DA 

SILVA, ERMES FIGUEIREDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VERGILIO GOUVEIA DA SILVA, 

ESPOLIO DE ERMELINDA FIGUEIREDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO FERNANDES DOS REIS - 

OAB:3810/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, c/c o art. 654 do 

Código de Processo Civil e art. 2.017 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido de inventário de Vergílio Gouveia da Silva e Emelinda Figueiredo 

Silva, para atribuir quinhões em partes iguais, ou seja, na proporção de 

1/11 (um onze avos) para cada um dos seguintes herdeiros: Natalíria 

Gouveia da Silva, Celia Lucia Figueiredo da Silva, Uenderson Campos da 

Silva, Paulo Figueiredo da Silva, Raimundo Figueiredo da Silva, Ermes 

Figueiredo da Silva, Vergílio Gouveia Filho, Edenir da Silva Souza, Almir 

Figueiredo da Silva, Manoel Carlos Figueiredo da Silva e Elson Figueiredo 

da Silva, da totalidade da herança, constituída pelo imóvel objeto da 

matrícula n. 58.052 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de 

Cuiabá/MT, ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros.DECLARO, 

ainda, por sentença, pelos fundamentos já expostos, a ineficácia para os 

fins deste inventário, da disposição sobre os direitos hereditários 

realizada pelos herdeiros por meio dos instrumentos particulares de fls. 

73/86, por infringência do disposto no art. 992, inciso I, do CPC73 

(atualmente, art. 619 do NCPC) e do art. 1.793 do Código Civil, assim como, 

pela violação ao art. 1.750 c/c o art. 1.774 do Código Civil, no que diz 

respeito à cessão de direitos da cota parte do herdeiro incapaz. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 871748 Nr: 10866-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRDS, J, L(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - 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 de documentos, dentro do prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 138751 Nr: 23358-83.2003.811.0041

 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: LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE FREITAS PEREIRA - 

OAB:6230/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT, ROSENI 

APARECIDA FARINACIO - OAB:4747, SILVANA DA SILA TOLEDO - 

OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA DA SILVA TOLEDO - 

OAB:11.495

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, certifico que, em 

buscas pela secretaria e ainda pelo setor de protocolo não fora localizada 

a petição apresentada em data de 24/10/2017. Razão disso, impulsiono o 

presente feito para fazer vistas dos autos a parte requerida para que 

apresente a segunda via da petição e requeira o que entender de direito, 

dentro do prazo de 15 dias, considerando que houve pedido de 

desarquivamento dos autos..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1317427 Nr: 12504-05.2018.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PESM, RFTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 12504-05.2018.811.0041 – Código 1317427

 Vistos.

 Considerando que este feito foi distribuído por dependência aos autos 

sob o código nº 851020, que se encontra sentenciado com julgamento de 

mérito e arquivado, nada há que justifique a aplicação do art. 286, do 

Código de Processo Civil.

 Nesse sentido, a jurisprudência assim orienta:

 “A distribuição da causa por dependência somente se dá nos casos 

autorizados por lei, sob pena de agressão ao princípio do Juiz natural, um 

dos pilares “due process of law”, devendo ser coibido com vigor qualquer 

praxe viciosa em contraio...” (STJ – 4º TR. Esp. 8.449 – AM, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, J. 19.11.91).

 E mais.

 STJ – “ 235. A conexão não determina a reunião de processos, se um 

deles já foi julgado”.

 Por estas razões, determino a remessa do presente feito ao cartório 

distribuidor, para sua redistribuição a uma das Varas de Famílias e 

Sucessões desta Capital.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, MT, 03 de agosto de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 878196 Nr: 15599-82.2014.811.0041

 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: VENÂNCIO JOSÉ DOS SANTOS, SULEIDE PAESANO 

LIANHO DOS SANTOS, ARLETE THEDIM COSTA, ESPÓLIO DE ADOLPHO 

CARUDELLI, ESPÓLIO DE NILZA GOMES THEDIM COSTA, ESPÓLIO DE 

JORGE THEDIM COSTA, STELA ALBERTINA DA SILVA GOMES, 

EROTHIDES CORRÊA THEDIM COSTA, AYRTON THEDIM COSTA, ESPÓLIO 

DE IVAN GOMES THEDIM COSTA, ESPÓLIO DE DARCY AVELINO SILVA 

GOMES, ANNA VILLA NOVA THEDIM, JOSÉ LUIZ DA SILVA GOMES, 
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SUELI RICATIERI SILVA GOMES, JOSÉ SIFUENTES MACHADO FILHO, LUIZ 

ANTONIO GOMES, WALESKA GOMES E GOMES, TEREZINHA DA SILVA 

GOMES, ROMEU ROBERTO DA COSTA, PATRICIA GOMES SIFUENTES 

MACHADO, REGINA BAEZ GOMES, ADÍLSON SILVA GOMES, MARLENE 

GOMES DA COSTA, ZULEIKA GOMES DE CERQUEIRA CALDAS, TADEU 

MÁRCIO CERQUEIRA CALDAS, JURANDIR GOMES DO ESPIRITO SANTO, 

TÂNIA MARIA DA SILVA GOMES, DARCY AVELINO SILVA GOMES FILHO, 

CRISTINA KIMIKO YAMANCHI DA SILVA GOMES, ESPÓLIO DE DOACY 

OLIVEIRA GOMES, EDSON OLIVEIRA GOMES, JOSÉ OSVALDO GOMES 

DOS SANTOS, ANISIO GOMES DOS SANTOS, NEIDE DA SILVEIRA 

BORGES GOMES, ESPÓLIO DE ARACY MARIA GOMES, REGINA LÚCIA DE 

AMORIM SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ AVELINO SILVA GOMES, 

ESPÓLIO DE GABRIELA DE OLIVEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZORAIDE OLIVEIRA SOARES - 

OAB:2443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de ação de inventário processada na forma de arrolamento 

sumário em que foi homologada a partilha (fls. 166/167), cuja expedição do 

formal de partilha foi suspensa até comprovação do recolhimento das 

custas e taxa de distribuição, calculados sobre o valor da causa (R$ 

125.000,00) e certidões negativas de débitos fiscais.

Às fls. 170/173, foram apresentadas as certidões negativas expedidas 

pela SEFAZ/MT e pela Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Às fls. 174/176, foi juntada cópia de comprovante de recolhimento das 

custas e da taxa de distribuição, calculadas sobre o valor de R$ 

80.000,00.

Às fls. 180/182, foi promovida a juntada das certidões emitidas pela 

Receita Federal do Brasil.

Às fls. 192, a Fazenda Pública Estadual requereu a juntada das certidões 

negativas emitidas pela PGE, que foram juntadas às fls. 195/197.

É o necessário para decisão.

Verifica-se que foi cumprido o disposto no art. 659, §2º, do Código de 

Processo Civil, mediante remessa dos autos à Procuradoria-Geral do 

Estado para que realizasse a verificação do recolhimento dos tributos, 

oportunidade em que apenas requereu a juntada das certidões negativas 

emitidas pela PGE, no que foi prontamente atendida às fls. 195/197.

Outrossim, verifica-se que o recolhimento das custas foi efetuado sobre o 

valor de R$ 80.000,00. Porém, conforme expressamente consignado na 

sentença, as custas e a taxa de distribuição deveriam ser recolhidos com 

base no valor de R$ 125.000,00.

Intime-se para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o recolhimento da 

diferença do valor das custas e da taxa de distribuição.

Com o comprovante juntado ao processo, expeça-se o formal de partilha 

mediante juntada ao processo dos comprovantes de recolhimento da taxa 

e dos sêlos e apresentação, na Secretaria desta Vara Judicial, das cópias 

dos autos que deverão compor o formal de partilha.

 Por fim, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110324 Nr: 10270-51.1998.811.0041

 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: JANETH TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA PEREIRA DE 

SOUZA VIDAL - OAB:5.815-B/MT, PAULA TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:15232, RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA, para devolução 

dos autos nº 10270-51.1998.811.0041, Protocolo 110324, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 979239 Nr: 13687-16.2015.811.0041

 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: JBJ, KPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAROLINE PEREIRA, 

para devolução dos autos nº 13687-16.2015.811.0041, Protocolo 979239, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 888623 Nr: 22319-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTMF, CCFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS RODOLFO DE FARIA 

FIGUEIREDO - OAB:11.520-MT

 Vistos.

Em que pese o tempo de tramitação deste incidente, a impugnada não foi 

intimada para se manifestar, embora já tenha sido determinado à fl. 408. 

Até o momento, apenas o patrono do impugnante está cadastrado no 

sistema (fl. 412).

Assim, considerando que a manifestação de fls. 13/18 diz respeito à ação 

de inventário, e não à presente, intime-se a impugnada, na pessoa de seu 

causídico, constituído nos autos da ação principal (código 716478), para, 

querendo, manifestar no presente incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1189994 Nr: 1422-11.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVRS, VSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGPDS, BGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSIMERE DE LIMA FONSECA 

- OAB:22854/B

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Processo nº. 1422-11.2017 – Código 1189994

 Visto.

Cuida-se de processo em que a parte executada informou nos autos que 

se compuseram, razão pela qual busca a extinção da presente ação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Constata-se pela análise do documento de fls. 135/137, que os 

demandantes celebraram um acordo, no qual consta expressamente que 

seriam extintos os processos movidos em face dos avós paternos do 

autor, como ocorre no presente.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e declaro extinto o 

processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Justiça gratuita.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. I. C.

Cuiabá, 20 de julho de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 888623 Nr: 22319-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JTMF, CCFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS RODOLFO DE FARIA 

FIGUEIREDO - OAB:11.520-MT

 Vistos.

Em que pese o tempo de tramitação deste incidente, a impugnada não foi 

intimada para se manifestar, embora já tenha sido determinado à fl. 408. 

Até o momento, apenas o patrono do impugnante está cadastrado no 

sistema (fl. 412).

Assim, considerando que a manifestação de fls. 13/18 diz respeito à ação 

de inventário, e não à presente, intime-se a impugnada, na pessoa de seu 

causídico, constituído nos autos da ação principal (código 716478), para, 

querendo, manifestar no presente incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022968-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SILVA FAGUNDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI PEIXOTO VENANDES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1022968-42.2016.8.11.0041. REQUERENTE: GILMAR SILVA FAGUNDES 

REQUERIDO: MARLI PEIXOTO VENANDES Vistos. Gilmar da Silva 

Fagundes propôs a presente ação de Divórcio Litigioso em face de Marli 

Peixoto Venandes Fagundes, buscando, além do fim do matrimônio, a 

fixação dos alimentos que pagará às filhas menores, regulamentação da 

guarda e visitas, bem como, a partilha de bens. Tentada a conciliação, a 

mesma foi inexitosa. As partes possuem legitimidade para figurar, cada 

uma, em seu respectivo pólo processual e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a postular em Juízo. Não há 

preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar. Nos termos do artigo 

357, II, do Novo Código de Processo Civil, conveniente se faz, para o 

deslinde das questões apostas nos autos, o início da fase instrutória, com 

o depoimento pessoal das partes e/ou a oitiva de testemunhas, sem 

descurar-se de outro meio de prova que se mostre razoável. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 08 de 

novembro de 2018, às 13:30 horas. As partes deverão comparecer para 

prestar depoimento, acompanhadas de suas testemunhas. A defensoria 

pública, a parte por ela assistida e as testemunhas, deverão ser intimadas 

pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005145-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA JOANIL PROVENZANO DE CERQUEIRA CINTRA (REQUERENTE)

EVA DE ALMEIDA CINTRA (REQUERENTE)

EDUARDO GERONIMO DE ALMEIDA CINTRA (REQUERENTE)

ANTONIO JOSE CINTRA FILHO (REQUERENTE)

EDIMAR TAQUES (REQUERENTE)

MARY SELMA DE ALMEIDA CINTRA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE CINTRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . 

1005145-21.2017.8.11.0041 Visto. 1. Trata-se de ação de inventário 

proposta em razão do falecimento de Antonio José Cintra. 2. Inicialmente, 

verifica-se que foi formulado pedido de gratuidade processual para os 

requerentes. Contudo, nas ações de inventário o recolhimento das custas 

constitui obrigação do Espólio, de modo que, o pedido de gratuidade deve 

ser analisado com fundamento nas condições do espólio de suportá-lo. 

Por essa razão, considerando que ainda não foi apresentado o rol de 

bens, defiro, por ora, a gratuidade processual ao Espólio, com a ressalva 

de que se for constatado que possui condições de arcar com as 

despesas do processo o benefício será revogado. 3. Nomeio 

inventariante, nos termos do art. 617, inciso III, do Código de Processo 

Civil, a requerente Mary Selma Almeida Cintra Rondon. 4. Determino à 

inventariante que, no prazo de 5 (cinco) dias, compareça à Secretaria 

desta Vara Judicial para firmar termo de compromisso de bem e fielmente 

cumprir a função. 5. Prestado o compromisso, a inventariante deverá, no 

prazo de 20 (vinte) dias úteis, APRESENTAR as PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES, contendo o rol de bens, de dívidas e qualificação dos 

herdeiros, nos termos do art. 620 e seus incisos do Código de Processo 

Civil, sob pena de remoção. 6. As primeiras declarações deverão ser 

instruídas com os seguintes documentos: a) certidões atualizadas de 

inteiro teor das matrículas de todos os imóveis, acaso existam outros além 

do que já consta no processo, com id. 9590696; b) termo de curatela da 

viúva Eva de Almeida Cintra; c) certidões negativas de débitos fiscais 

expedidas pela Prefeitura Municipal de Cuiabá e pelo Estado de Mato 

Grosso (SEFAZ); d) certidão de inexistência de testamentos, de acordo 

com o Prov. n. 56/2016/CNJ. 7. Caso não haja litígio quanto à partilha, no 

prazo para as primeiras declarações, observados os requisitos legais, a 

inventariante poderá requerer a conversão do inventário para o rito do 

arrolamento comum, observado o disposto no art. 664 do Código de 

Processo Civil, e mediante a apresentação de plano de partilha. 8. Com a 

juntada das primeiras declarações e de todos os documentos 

relacionados nesta decisão, cite-se a Fazenda Pública Estadual, na 

pessoa do i. Procurador-Geral do Estado. 9. Por fim, dê-se vista ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6.8.2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011348-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO JUNIOR FELIPPE REIBEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT0013675A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1011348-96.2017.8.11.0041. AUTOR: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS 

RÉU: PEDRO JUNIOR FELIPPE REIBEIRO Vistos. Macirlene Pereira dos 

Santos propôs a presente ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

estável c/c Alimentos e Guarda em face de Pedro Junior Felippe Ribeiro. 

Inicialmente, foi fixada a verba alimentar ao filho menor, no importe de 20% 

(vinte por cento) dos rendimentos do requerido, e designada ausiência de 

tentativa de conciliação (ID n. 6756999). Tentada a conciliação, a mesma 

foi inexitosa. Foi apresentada a contestação, na qual o requerido alega 

que o valor atribuído à causa está errado, e pede a intimação da parte 

autora para que o corrija. No mérito, pela improcedência. A requerente 

apresentou impugnação no prazo legal. Na movimentação retro, o 

Ministério Público opinou pela designação de audiência de instrução. No 

que diz respeito ao valor atribuído à causa, assiste razão ao requerido. 

Aqui, não foi observado o disposto no artigo 292, III, do Código de 

Processo Civil, que determina para a hipótese, seja atribuída à causa o 

valor correspondente à soma de 12 (doze) prestações alimentares. 

Assim, nos termos do artigo 292, § 3º, de ofício, tendo por base o valor da 

prestação alimentar buscada inicialmente, corrijo o valor atribuído à 

presente ação, que passa a ser R$ 20.728,39 (vinte mil, setecentos e 

vinte e oito reais e trinta e nove centavos). Não há irregularidades a sanar. 

Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de Processo Civil, 

conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas nos autos, o 

início da fase instrutória, com o depoimento pessoal das partes e/ou a 
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oitiva de testemunhas, sem descurar-se de outro meio de prova que se 

mostre razoável. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 06 de novembro de 2018, às 13:30 horas. As partes deverão 

comparecer para prestar depoimento, acompanhadas de suas 

testemunhas. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017265-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE ISABEL DE DEUS (REQUERENTE)

GERALDO GOMES DE DEUS (REQUERENTE)

DENISE GOMES DE DEUS (REQUERENTE)

JOSE HUMBERTO DE DEUS (REQUERENTE)

ELIS REGINA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVA GOMES DE DEUS (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT10948/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Visto. Cuida-se de ação de 

arrolamento sumário ajuizada em razão da morte de Diva Gomes de Deus, 

que permaneceu em conclusão para que fosse proferida sentença. 

Todavia, foram constatadas irregularidades que, novamente, impedem a 

sua homologação. Analisando os autos, constata-se que, inicialmente, os 

herdeiros pretendiam renunciar aos seus direitos hereditários, exceto a 

herdeira Leide Isabel de Deus. Porém, no pedido de emenda formulado 

com id. 9940779, foi informado que a herdeira Denise Gomes de Deus 

também não renunciará a herança, bem como, que ela seria representada 

por sua irmã Elis Regina Gomes de Deus, a quem outorgou poderes por 

meio de instrumento de procuração. No entanto, por força do disposto no 

art. 105 do Código de Processo Civil, a procuração geral para o foro deve 

ser assinada pela própria parte, não possuindo validade o instrumento 

outorgado por terceiro: “Art. 105. A procuração geral para o foro, 

outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, 

habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber 

citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, 

desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar 

quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência 

econômica, que devem constar de cláusula específica.” Com efeito, está 

sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que a constituição de mandato judicial é ato personalíssimo, de modo que a 

constituição de poderes para advogados, com fim de representação em 

processo judicial, não pode ser efetuada por terceiros. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO. 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. CPC, ART. 13. - A 

outorga de procuração para o exercício do jus postulandi, nos termos do 

art. 38, do CPC, é ato personalíssimo, conferindo ao advogado poderes 

para praticar os atos do processo, sendo defeituoso o instrumento 

outorgado por terceiro. - Recurso especial não conhecido.” (REsp 

440.991/RJ, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 

01/10/2002, DJ 21/10/2002, p. 435). Precedentes: RESP 311396-RJ, RESP 

310824-RJ. Diante disso, nos termos do art. 105 do Código de Processo 

Civil e com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o 

mandato judicial outorgado às advogadas que patrocinam esta ação deve 

ser assinada pela própria parte, ou seja, pela própria herdeira Denise 

Gomes de Deus. Calha ressaltar que, com apoio da tecnologia, 

hodiernamente democratizada, a herdeira poderá firmar a procuração, 

digitalizá-la ou fotografá-la, e remetê-la às nobres procuradoras para que 

promovam sua juntada a este processo, razão pela qual o fato de a 

herdeira estar residindo em outro país não constitui óbice válido para que 

o instrumento de procuração não seja juntado a este processo eletrônico. 

Importa, ainda, dizer que com a aceitação da renúncia pela herdeira 

Denise Gomes de Deus, é necessária a apresentação de acordo de 

partilha, no qual deverão ser formulados os quinhões e a eles atribuído 

valor, com a observação de que se houver disparidade na partilha, será 

devido o recolhimento do imposto de doação. Com relação ao imóvel 

localizado no Bairro Pedregal, as partes informam que o Espólio detém 

apenas título outorgado pelo Governo do Estado de Mato Grosso (id. 

9940828, p. 03). Por isso, é importante ressaltar que somente serão 

partilhados os direitos de meação decorrentes do título e não a sua 

propriedade, visto que a aquisição da propriedade, por força do disposto 

no art. 1.227 do Código Civil, somente ocorrerá com o registro do título no 

Cartório de Registro de Imóveis. Aliás, a necessidade de registro está 

expressamente consignada no próprio documento, que contém a seguinte 

ressalva: “O registro deste título fica vinculado à apresentação do 

comprovante de recolhimento do ITBI.” Ainda assim, o registro do formal de 

partilha somente poderá ser realizado após o registro do título na matrícula 

do imóvel. Em todo caso, ainda é necessário que seja juntado ao processo 

o inteiro teor da matrícula n. 49.625 do Cartório do 6º Ofício de Registro de 

Imóveis de Cuiabá, para demonstração de que o imóvel ainda permanece 

registrado em nome do Estado de Mato Grosso. Por fim, verifica-se que na 

data da outorga do título pelo Governo do Estado de Mato Grosso, o 

cônjuge da inventariada ainda era vivo, de modo que, salvo entendimento 

contrário, ela detém apenas a meação sobre o referido bem, ou seja, 

metade dos direitos decorrentes do título. Assim sendo, no acordo de 

partilha deverá ser partilhado apenas o direito de meação que a 

inventariada detinha sobre o título concedido pelo Estado de Mato Grosso, 

isto é, metade dos direitos do imóvel, visto que a outra metade pertence ao 

falecido marido, Sr. José Luiz de Deus, cuja partilha não constitui objeto 

desta ação de inventário. Diante do exposto, determino que, no prazo de 

20 (vinte) dias úteis, a inicial seja emendada, a fim de que seja instruída 

com: a) instrumento de procuração firmado pela própria herdeira Denise 

Gomes de Deus: b) acordo de partilha contendo os quinhões e seus 

valores; c) certidão de inteiro teor atualizada da matrícula n. 49.625 do 

Cartório do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá. Decorrido o prazo 

sem manifestação, certifique-se e renove-se a conclusão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 6.8.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020472-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT0004319S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THEOTONIO OLIVEIRA DE SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº. 

1020472-40.2016.8.11.0041. Visto. Maria Inês Lopes de Souza propôs 

Ação de Inventário Negativo em razão do falecimento de Theotônio Oliveira 

de Souza, alegando que teve conhecimento da existência de saldos em 

contas bancárias de titularidade do inventariado, bem como, de saldos em 

contas vinculadas de PIS, PASEP, FGTS e ações de valores mobiliários de 

telefonia. Na decisão inaugural, proferida com id. 4466606, considerando 

que não eram concretas as informações sobre a existência de bens, foi 

determinada a solicitação de informações às instituições financeiras, à 

Bolsa de Valores de São Paulo e a pesquisa no sistema BACENJUD. Em 

petição juntada ao processo com id. 8226247, a requerente manifestou-se 

requerendo que sejam solicitadas informações sobre a existência de 

cadastro ativo do falecido na Bolsa de Valores com base no seu RG. 

Ainda, informou a existência de crédito depositado em ação que tramita na 

Justiça Federal, motivo pelo qual requereu que seja transferido para esta 

ação. É o breve relatório. D E C I D O. Cuida-se de ação de inventário 

negativo ajuizada em razão do falecimento de Theotônio Oliveira de Souza. 

Conforme evidenciam as informações juntadas aos autos, o falecido não 

possuía bens imóveis ou valores depositados em suas contas bancárias. 

Também ficou demonstrada a inexistência de saldos nas contas 

vinculadas de FGTS, PIS e PASEP de titularidade do falecido. Por outro 

lado, conforme demonstrado na petição juntada com id. 8226247, há 

crédito depositado em favor do falecido objeto de ação judicial que tramita 

na Justiça Federal, referente ao saldo de FGTS. Com efeito, inexistindo 

outros bens, tais verbas, não recebidas em vida pelo respectivo titular 

podem ser pagas independentemente de inventário ou arrolamento, nos 

termos do art. 1º da Lei n. 6.858/1980 e do art. 666 do Código de Processo 

Civil. Quanto à existência de ativos perante a Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros (Bolsa de Valores de São Paulo), conforme 
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informação prestada pelo referido órgão, juntada ao processo com id. 

8078807, não foi encontrado cadastro ativo a partir de pesquisa realizada 

com o CPF do falecido. Logo, ao contrário do que afirma a requerente, a 

BOVESPA não informou que o CPF está inativo, mas que não existe 

cadastro ativo em nome do de cujus. Houve a pesquisa e nada foi 

encontrado em nome do falecido. Assim sendo, a ação deve ser recebida 

meramente para processamento do pedido de levantamento do crédito 

decorrente do FGTS, depositado perante a Justiça Federal em favor de 

Theotônio Oliveira de Souza, a ser processado pelo rito “Dos 

Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária”, previsto no art. 719 do 

Código de Processo Civil, uma vez que, não há litígio a ser resolvido e que 

a competência da Justiça Estadual, neste caso, restringe-se à análise da 

legitimidade dos interessados para a prática do ato pretendido, ou seja, 

para meramente autorizá-los a pleitear o levantamento das verbas 

decorrentes de proventos de aposentadoria não recebidos em vida pelo 

titular. No mérito, dispõe o art. 723, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil que, nas ações de jurisdição voluntária: “O juiz não é 

obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada 

caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna.”. Assim, 

considerando que o falecido deixou seis filos, mas o pedido foi formulado 

apenas pelo cônjuge supérstite que com ele foi casado pelo regime da 

comunhão de bens (id. 3727280), o pedido deve ser deferido apenas para 

levantamento de metade do valor, correspondente a participação da 

requerente na sucessão do extinto marido, por seu direito de meação. Em 

face do exposto, fundado no que dispõe o art. 1º da Lei nº 6.858/1980 e 

no art. 666 do Código de Processo Civil, pelos fundamentos expostos 

nesta sentença, JULGO PROCEDENTE o pedido de inventário negativo, e 

DEFIRO o pedido de alvará para autorizar a requerente a efetuar o 

levantamento de 50 % (cinquenta por cento) do crédito decorrente do 

FGTS, depositado perante a Justiça Federal em favor de Theotônio Oliveira 

de Souza, no Processo n. 2002.36.00.008274-0. Declaro resolvido o 

mérito do processo, nos termos do art. 719 c/c o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. Transitada em julgado, certifique-se, 

expeça-se o alvará na forma acima, e arquive-se. Sem custas, uma vez 

que, com fundamento no art. 98 do Novo Código de Processo Civil, defiro a 

gratuidade processual à requerente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1028183-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GOMES DE ARRUDA E SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE ARRUDA E SA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1028183-62.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: MARIA 

DE FATIMA GOMES DE ARRUDA E SA Endereço: RUA JOSÉ DA SILVA 

MONTEIRO, 136, BL 02 - AP 302, MIGUEL SUTIL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-295 PARTE REQUERIDA: Nome: JOAO CARLOS DE ARRUDA E SA 

Endereço: RUA JOÃO PAES DE BARROS, 271, RUA 42, BOA 

ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-528 FINALIDADE: Nos termos da 

Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada, para tomar ciência 

e providências que entender pertinentes quanto ao disposto no 

DESPACHO prolatado neste processo. DESPACHO ID N. 14527832 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,6 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1143463 Nr: 28891-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDS, RFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON GOMES DA 

SILVA BASTOS- FCR. - OAB:8862/MT

 Vistos, etc...

Primeiramente, antes da análise do pedido de fls. 74v, considerando que 

não houve a intimação pessoal do Executado, fls. 67 e 73, determino a sua 

intimação, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a penhora de fls. 60.

Não ocorrendo manifestação, certifique-se nos autos.

 Após, voltem-me conclusos para análise do pedido de fls. 74v, 

(levantamento/saque da quantia penhorada).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1073397 Nr: 56831-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843

 Vistos, etc...

Da análise dos autos constata-se que o feito já se encontra sentenciado 

às fls. 68/71, e que a parte Requerente interpôs Recurso de Apelação às 

fls. 73/76.

Verifica-se que, o Requerente, por meio de petição de fls. 91 e documento 

de fls. 92, manifestou o seu interesse na desistência do Recurso de 

Apelação e consequentemente requereu a manutenção dos alimentos 

arbitrados na sentença, bem ainda que a guarda dos infantes seja da 

genitora em razão da alteração da situação fática, sendo homologado às 

fls. 94.

Após o retorno dos autos a este juízo, fls. 96, foi determinada a intimação 

das partes as quais foram intimadas por meio de seus patronos, fls. 98, 

para ciência do retorno dos autos e para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, formalizassem um acordo referente à guarda dos filhos, 

visitas/convivência e alimentos para fins de homologação (fls. 97), todavia 

nada manifestaram.

Desta forma, determino a remessa dos autos ao arquivo com as devidas 

baixas e anotações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 725192 Nr: 20903-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDC, JRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBTDGBB, GCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS F. NIEDERAUER 

SILVEIRA - OAB:3756, RÉGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - 

OAB:3.756/MT

 Vistos, etc...

 Cuida-se de Ação de Embargos de Terceiro em fase de Cumprimento de 

Sentença, fls. 598/602, interposta por Edson Silva de Camargo e Jucynil 

Ribeiro Pereira, em face de Carlos Benedito Tocantins da Gama Barros 

Betioli e Geane Cerruti Betioli, objetivando o recebimento de honorários de 

sucumbência.

 Intimados, os executados não apresentaram defesa e nem questionaram 

a penhora, conforme certificado às fls. 617, 675 e 686/687.

 O exequente manifestou às fls. 676, requerendo o levantamento do valor 

penhorado.

 Pelo exposto defiro o pedido de fls. 676, expedindo-se o necessário, e, 

considerando satisfeita a obrigação referente aos honorários de 
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sucumbência, extingo o cumprimento de sentença, art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Após, cumpridas as determinações supra ao arquivo com as cautelas de 

estilo; custas que houver pela parte executada.

 P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 898371 Nr: 28620-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJSPS, AVVSS, FVSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - 

OAB:3830/MT, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STEPHANY EMILLY ESPUNIER 

COSTA - OAB:20904/O, TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDÊNCIO - 

OAB:9887-A/MT

 Pelo exposto, considerando que foi satisfeita a obrigação, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC, julgo extinto o cumprimento de 

sentença, em relação ao quantum executado nesta oportunidade, para os 

fins do art. 925, do CPC.Por conseguinte, revogo a prisão do Executado, 

determinando seja expedido em favor deste o competente Alvará de 

Soltura, se por “AL” não estiver preso.Oficie-se ao empregador do 

Executado para que proceda ao desconto e crédito dos alimentos na 

forma acordada.Fica, desde já, autorizado o levantamento dos valores 

depositados em Juízo, mediante transferência para a conta bancária 

indicada às fls. 139 de titularidade da mãe dos Exequentes.Ciência ao 

Ministério Público.Sem custas por serem os Exequentes beneficiários da 

justiça gratuita, cujo benefício estendo ao Executado.Transitada em 

julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo, procedendo às anotações 

e baixas necessárias. Cumpra-se, se necessário, em regime de 

plantão.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 832604 Nr: 38196-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - 

OAB:13597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISIANY SOTELO VEIBER 

WOLL - OAB:3.051/RO, RAFAELA GALESKI - OAB:20.401

 Vistos, etc...

Diante da inércia do advogado da parte Exequente, intime-se, 

pessoalmente, a Exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o 

quantum executado, podendo requerer o que mais de direito entender, até 

mesmo em face do postulado às fls. 205/205v, quanto à “alienação 

judicial”.

 Não sendo encontrada para intimação pessoal, intime-a, por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

nos termos acima determinados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após, voltem os autos conclusos 

para ulteriores deliberações.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822070 Nr: 28255-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDDL, EEDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, HERBERT 

REINALDO DE OLIVEIRA PORTO - OAB:OAB/MT 17.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) HEBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO, para 

devolução dos autos nº 28255-08.2013.811.0041, Protocolo 822070, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 974542 Nr: 11414-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDDM, JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Antunes de Barros 

- OAB:13040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR, para 

devolução dos autos nº 11414-64.2015.811.0041, Protocolo 974542, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782227 Nr: 35859-54.2012.811.0041

 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: VC, LCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EMYLI PATRICIA DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 35859-54.2012.811.0041, 

Protocolo 782227, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021612-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JIVAGO MEDEIROS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR JOSE DE FARIA OAB - GO18670 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUES ALVES RIBEIRO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1021612-41.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JIVAGO MEDEIROS RIBEIRO 

INVENTARIADO: JAQUES ALVES RIBEIRO Vistos, etc. Defiro por ora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e 

artigo 98 do Código de Processo Civil Nomeio Inventariante o herdeiro do 

falecido, Sr. JIVAGO MEDEIROS RIBEIRO, que prestará o compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes 

(art. 620, do CPC). Após, proceda-se com as citações (art. 626, §1 do 

CPC) e, em seguida, intime-se a Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 

626, §4º do CPC), para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 627, caput). Determino ainda, que o inventariante providencie a 

juntada do recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos as 

guias de recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 

18/12/2002, junte também aos autos, certidão acerca da existência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados. Por fim, concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001014-66.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SIQUEIRA RIBEIRO CUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX MARCOS CUBA (EXECUTADO)

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 : 

1001014-66.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ANDREIA SIQUEIRA RIBEIRO 

CUBA EXECUTADO: ALEX MARCOS CUBA Vistos, etc. Cumpra-se a 

decisão proferida no ID n.º 11551307 no endereço informado na petição 

de ID n.º 14177070, inclusive com as observações constantes no item “2”. 

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 888821 Nr: 22475-53.2014.811.0041

 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: GISELE CRISTINA MANAUS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 888821.

 Diante da manifestação de fls. 66, determino a realização de consulta 

junto ao BACENJUD trazendo aos autos extratos a partir do mês de abril 

de 2014.

Após, intime-se a requerente para manifestar.

 Cumpra – se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 808317 Nr: 14784-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENCC, IRCC, NCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:OAB/MT 11.443, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19.292, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/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 QUE, proceda a atualização do débito 

que deu ensejo ao decreto de prisão e protesto do Executado, BEM 

COMO, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA 

DE FLS. 95/96 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1062681 Nr: 52205-75.2015.811.0041

 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: CADAT, ECDAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO TEIXEIRA - 

OAB:10892

 [...] POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 5°, LXVII da CF, 323 e 528, § 3° 

do NCPC, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado/devedor SERGIO 

ALVES TEIXEIRA, qualificado nos autos, pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias.Determino, ainda, o protesto do pronunciamento judicial, nos termos 

do art. 528, § 1º do Novo Código de Processo Civil, após as devidas 

atualizações.Expeça-se o mandado de prisão aplicáveis à espécie, bem 

como o necessário ao protesto do pronunciamento judicial, antes, porém, 

proceda-se a atualização do débito que deu ensejo ao decreto de prisão e 

protesto do Executado, conforme acima determinado.Expeça-se 

competente mandado de prisão a Delegacia de Capturas.Outrossim, 

necessário ressalvar, ainda, que deve o meirinho e a autoridade policial 

encarregada que por se tratar de prisão de caráter civil, deverá o 

conduzido ser recolho em local apropriado separadamente de 

criminosos.Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos 

autos, intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de 

direito no prazo legal, sob pena de arquivamento.Cientifique-se o Ministério 

Público.Intime-se. Cumpra-se, com urgência.Cuiabá-MT, 03 de agosto de 

2018.Luis Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 926661 Nr: 47484-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15.495-B, RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO - OAB:23119/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO 

SCARANTTI - OAB:11646/O

 [...] Vistos, etc... HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado 

acima em seus termos, e DECRETO o divórcio do casal e declaro extinto o 

vínculo matrimonial, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos extinguindo o presente com resolução do mérito, e, em 

consequência, com fundamento no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único da 

Lei 6.515/77, O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira: ADRIANA 

PAULA PIMENTEL DE MEDEIROS.Expeça – se necessário à averbação da 

sentença à margem da Certidão de Casamento de fl. 12, após o transito 

em julgado.Ciente o Ministério Público. Nada mais havendo a consignar, por 

mim, Marcelo Souza, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. Luis Fernando Voto KircheJuiz(a) de DireitoPromotor de 

Justiça: THEODOSIO FERREIRA DE FREITASRequerente: JOSÉ CARLOS 

DA SILVA Advogada: HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO 

OAB/MT: 22992/ORequerida: ADRIANA PAULA PIMENTEL DE MEDEIROS 

SILVA Advogada: MARIA DE LOURDES RIBEIRO SCARANTTI OAB/MT 

11646/O

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 299598 Nr: 13083-36.2007.811.0041

 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: MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEFS, CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON JAIR CASAGRANDE - 

OAB:10440/SC, EDMILSON DE HELD LOPES - OAB:11872/PR, FÁBIO 

ROGÉRIO DEL ARCO MACAGNAN - OAB:5933-B/MT, JABES ADIEL 

DANSIGER DE SOUZA - OAB:19064-A/SC, PAULA DANIELE 

MARCHIORETO - OAB:11729/MT, PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, JOHARA DE OLIVEIRA BARBOSA MUNIZ 

- OAB:10.532

 Isto Posto, inexiste interesse processual a justificar o exame da questão 

submetida à apreciação, pelo que, declaro a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a 

perda do objeto da presente ação; e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do 

Novo Código de Processo Civil. Defiro o pedido de fls. 628, item “a” e 

determino seja transferida a cota parte da herança, correspondente a 

25% (vinte e cinco por cento) dos valores depositados em Juízo, a serem 

transferidos para a Conta Corrente n. 01000059 – 8, Agência n.º 1767, 
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Banco Santander, de Titularidade do Senhor Carlos Eduardo Ferreira da 

Silva, C.P.F., n.º 745.492.431 – 04.Em relação ao requerimento de fls. 628, 

item “b”, intime-se o Senhor Carlos Eduardo Ferreira da Silva, para que 

apresente declaração com firma reconhecida isentando o Senhor Cláudio 

Pereira da Silva da devolução dos valores, conforme decisão proferida no 

Processo n.º 21611 – 93.2006.811.0041 (Prestação de Contas, fls. 

633).Ciência ao Ministério Público.Intime-se.Sem custas e condenação em 

verba honorária, pois concedo os benefícios da justiça gratuita às 

partes.Transitado em julgado, certifique-se e arquive – se, procedendo – 

se as devidas baixas e anotações.P.R.I.C.Cuiabá – MT, 03 de agosto de 

2.018Luis Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 22976 Nr: 11367-18.2000.811.0041

 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: OCLT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, Pedro de Almeida Pinheiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABER VIEGAS - 

OAB:2.105-A/MT, MIRELE LINS DA SILVA - OAB:7475/MT, RÚBIA DE 

SOUSA VIEGAS - OAB:5.255

 Vistos, etc.

Autos n.º 22976

A parte Autora requer seja expedida Carta de Sentença relativa ao imóvel: 

Apartamento n.º 202 do Edifício Pontal, situado na Avenida Ipiranga, n.º 

173, Bairro Goiabeiras, inscrito na matrícula n.º 50.927, fls. 01, no 2.º 

Serviço Notarial de Registro de Imóveis da 1.ª Circunscrição de Cuiabá- 

MT, a fim de cumprir a partilha e transferência da propriedade do 

mencionado bem. (fls. 595).

Desse modo, defiro o pedido de fls. 595 e determino seja expedida Carta 

de Sentença, a fim de cumprir com o acordo realizado (fls. 169/174) e 

homologado às fls. 179/180.

Em seguida, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 379708 Nr: 15451-47.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSA, ARVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058/MT, UNIC - UNIJURIS - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê - se vista ao representante do Ministério Público para se manifestar 

com relação ao pedido de fls. 90/91.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 740134 Nr: 36828-06.2011.811.0041

 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: MFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDOA, MDOA, MDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MILANI - 

OAB:127171/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 740134

Tendo em vista que o endereço apresentado à fl. 118 é o mesmo da inicial, 

determino a intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, 

NCPC), para que o requerente dê prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC).

 Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se os autos ao MP.

Por fim, conclusos.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá, 01 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 353965 Nr: 24172-22.2008.811.0041

 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: ASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOP, LDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA (UNIC) - OAB:7590-B/MT, DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939, UNIJURIS - OAB:ESTAGIARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista manifestação da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, representante do requerido, informando à fl. 120 que não se opõe 

ao pedido do autor, visto que o Sr. Aziel Nogueira Barros que é o pai 

biológico de Leonardo Oliveira Pereira e não o autor, conforme exame de 

DNA de fls. 123/125, deste modo entendo que não há necessidade de 

produção de outras provas nos autos, dou por encerrada a instrução 

processual, intime - se as partes para que apresentem memoriais finais no 

prazo legal.

Após, dê - se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Intime - se o requerente no endereço de fl. 134.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1216491 Nr: 10378-16.2017.811.0041

 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: MPDBDB, VJDB, JVMDB, AVMDB, JLDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDFSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON YOSHINARI FERREIRA 

DA CRUZ - OAB:PROMOT DE JUSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1216491

Ante a apresentação do endereço das partes às fls. 64/65, designo 

audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 

27/09/2018 às 16h30m.

Intime – se a requerida, por carta precatória, 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 
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de examinar seu conteúdo a qualquer tempo.

Cientifique-se o Ministério Público

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 01 de agosto de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 882439 Nr: 18245-65.2014.811.0041

 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: GAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o endereço apresentado à fl. 112é o mesmo informado 

na inicial, intime - se a parte autora para se manifestar nos autos.

Após, dê - se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1033872 Nr: 38574-64.2015.811.0041

 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: MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARÃES NETO, 

FLÁVIA RIBEIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO DE PADUA GUIMARÃES 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:4.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a suspensão destes autos até o julgamento dos autos em 

apenso.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 843826 Nr: 47710-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO ABRIGO DO BOM JESUS, ANA MARIA 

BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ETELVINO MONTALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA MARGARETH DE PAIVA - 

OAB:4756A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o falecido tinha um filho, conforme certidão de óbito de 

fl. 12, cite - se o Sr. Itamar Montalvão no endereço de fl. 55, para tome 

conhecimento da presente ação e se querendo conteste no prazo legal.

Intime - se. Cumpra - se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401243 Nr: 33827-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNRS, LRS, JR, TMRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAISSA NAYELLI RODRIGUES 

SANTANA, Filiação: Joelma Rodrigues e Everson Santana, data de 

nascimento: 16/12/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT e atualmente 

em local incerto e não sabido THAISSA MAYELLE RODRIGUES SANTANA, 

Filiação: Joelma Rodrigues e Everson Garcia Santos, data de nascimento: 

15/04/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO das partes autoras para regularizarem 

suas representações processuais no prazo de15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção com fundamento no art.(485, IV, do NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos interposta por Nayelli 

Rodrigues Santana e Thaissa Mayelle Rodrigues Santanda, representadas 

pela genitora,a senhora Joelma Rodrigues em desfavor de Everson Garcia 

Santos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Execução de AlimentosAutos n.º 

401243Analisando a petição de fls. 103 da Defensoria Pública verifico que 

os exequentes Laissa Nayelli Rodrigues Santana e Thaissa Mayelle 

Rodrigues Santana já obtiveram a maioridade civil. (fls. 13 e 14). Desse 

modo, declaro suspenso o trâmite processual para os exequentes Laissa 

Nayelli Rodrigues Santana e Thaissa Mayelle Rodrigues Santana e 

determino seja realizada pesquisa INFOSEG, a fim de localizar seus 

endereços.Após, intimem-se pessoalmente as partes Autoras, para 

regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção com fundamento no art. 76, § 1º, I, do Novo Código 

de Processo Civil. (art. 485, IV, do NCPC).Não havendo localização, 

expeça-se edital a fim de intimar o autor para regularizar sua 

representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção com fundamento no art. 76, § 1º do CPC. (art. 485, IV, do 

NCPC).Ressalto que o processo continua tramitando regularmente em 

relação ao credor Leonardo Rodrigues Santana. (fls. 12).Desse modo, 

determino a devolução da carta precatória remetida à Comarca de 

Primavera do Leste – MT em 09.06.2014. (fls. 99).Após, intime-se a 

Defensoria Pública, para requerer o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias.Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 08 de 

fevereiro de 2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714682 Nr: 46086-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANNA ANTONIELY DUROURE ROSA DA GUIA, 

SILBENE DUROURE DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREO DA ROSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILBENE DUROURE DA GUIA, Cpf: 

02405879107, Rg: 1766546-9, Filiação: Edjair Duroure da Silva e Antonia 

Maria da Guia, data de nascimento: 01/01/1982, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), manicure, Telefone 9639-0117. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da autora, para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. (art. 485, III, 

NCPC).

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUCÃO DE ALIMENTOS INTERPOSTO 

POR SILBENE DUROUGE DA GUIA EM DESFAVOR DE AUREO DA ROSA 

JUNIOR.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Execução de AlimentosAutos n.º 714682A 

prisão decretada às fls. 47/48 fora efetivada em 18.12.2014 (fls. 65/66), 
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cujo prazo transcorreu sem pagamento. (fls. 67).Desse modo, intime-se a 

parte Exequente, para requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias.Não havendo manifestação, intime-se pessoalmente a 

representante legal da Autora para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizado, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, 

contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Ministério 

Público.Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 03 de agosto 

de 2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1149542 Nr: 31515-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATO CLAUDIO DA PIEDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PARADA MACHADO 

FILHO - OAB:21.346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte requerente na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 220242 Nr: 28596-15.2005.811.0041

 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: AFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabete Fátima Flores - 

OAB:9168, MARLAN FERREIRA DA SILVA - OAB:8020/MT, Nayara 

Andréa Peu da Silva - OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JR - OAB:7.215

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 987923 Nr: 17658-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO VENTURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIZA ROCHA GOMES DUARTE 

- OAB:13030/MT, MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - OAB:24755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1106730 Nr: 13297-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Raimundo N. Pinheiro - 

OAB:OAB/MT 4.919

 ANTE O EXPOSTO, pelo que consta dos presentes autos, diante da 

ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo (fls. 08, 

item “b”), ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(FLS. 04/09), por Sentença (art. 487, I do NCPC), com resolução do mérito, 

para que surtem seus jurídicos e legais efeitos.Intimem-se as partes.Isento 

de custas a parte Impugnada, pois concedo os benefícios da assistência 

judiciária às partes.Diante do disposto no art. 85 do C.P.C., condeno o 

Impugnado ao pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez 

por cento) do valor atribuído ao valor da causa principal. Contudo, por 

conta dos benefícios da assistência judiciária estendida a ele, a obrigação 

ficará suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98 , § 

3.º do C.P.C.Traslade-se cópia aos autos de Código 383765.Proceda-se o 

desapensamento dos autos.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 1.º de 

agosto de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 383765 Nr: 19186-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RAIMUNDO 

NASCHENVENG PINHEIRO - OAB:4919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, TELMA FERNANDES DA SILVA - OAB:10589, TEÓFILO 

MÁRCIO ARRUDA BARROS JÚNIOR - OAB:6691/ MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 383765

Considerando a Decisão proferida nos autos de Código 1106730, chamo o 

feito a ordem para estabelecer que os presentes autos devem seguir o rito 

de Inventário.

 Diante disso, defiro o pedido de fls. 134 e determino seja realizado auto 

de constatação no imóvel descrito às fls. 09.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1.º de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 895826 Nr: 26960-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISC, YSC, ESSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos

Autos n.º 895826

Cumpra-se o despacho de fls. 34/35.

Intime-se.

Cumpra-se.
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Cuiabá-MT, 1.º de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 317652 Nr: 20716-98.2007.811.0041

 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: JV, MTP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINA MARTINS - 

OAB:10177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 847940 Nr: 51369-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHA RICARDA DE MORAIS BORGES, MESSIAS 

GUIMARÃES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Guimarães Fernandes 

Balduino - OAB:13587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1073490 Nr: 56871-22.2015.811.0041

 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: CASSIA REGINA VARGAS VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIO LEITE VIDAL FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAUJO - OAB:9098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 854439 Nr: 56996-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 195215 Nr: 9025-58.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGDLV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUSA MARCON MATHEUS 

SILVÉRIO - OAB:OAB/MT 12762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:OAB/MT 3473A, Alexander Mazzer Cardoso - OAB:OAB/MT 

9749B, Paulo Sérgio Daufenbach - OAB:OAB/MT 5325

 Vistos, etc.

Autos n.º 195215

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 31 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 818261 Nr: 24637-55.2013.811.0041

 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: ILMA DE CAMPOS E SILVA ROSA, MARCUS VINICIUS 

CAMPOS ROSA, JOSÉ GUILHERME RAMOS MOURA, LEILA SANTORO 

CAMPOS ROSA, LIEGE DE CAMPOS ROSA RAMOS MOURA, ESPÓLIO DE 

LUIZ GUILHERME CAMPOS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALCIDES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RAFAELA MOURA THOMAZ 

DE AQUINO - OAB:16529/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 293256 Nr: 11278-48.2007.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINA DIAS NASCIMENTO, JOSE NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JANIO DIAS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 790760 Nr: 44812-07.2012.811.0041
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 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: LUIZA FARIAS CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE KAROLINNE FARIAS CORREA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3.575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 913062 Nr: 38903-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20171/O, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:OAB/MT 

1581, ELIANE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915, ROBERTO 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:16927-MT

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1158191 Nr: 35175-90.2016.811.0041

 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: CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA, HERMANN DUTRA 

PIMENTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HERMANN LIAIS DUTRA PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA 

DE CAMPOS - OAB:MT/6674, YANÁ CHRISTINA EUBANK GOMES 

CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 1158191

Vistos, etc.

Intime – se a inventariante para que se manifeste com relação ao 

requerimento de fls. 414/415, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 740378 Nr: 37087-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA COSTA DE SOUZA 

SOARES - OAB:5351/OAB/MT, HELOÍSA FERREIRA MICCOLI - 

OAB:18366/O, NESLENE RUVIERI - OAB:9389, THALISSON GAYVA 

MORAES - OAB:18846

 Vistos, etc.

Autos n.º 740378

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 26615 Nr: 17746-09.1999.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAILCE MARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUINALDO VICINOSKI 

FLIEGNER - OAB:7390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 26615.

 Diante da manifestação de fls. 196, determino a realização de consulta 

junto ao BACENJUD trazendo aos autos o endereço atualizado do 

inventariante, caso positivo determina a intimação do mesmo para 

manifestar nos autos quanto o requerimento de fls. 186/187, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 902091 Nr: 31368-33.2014.811.0041

 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: MARIZA MADALENA DE ARRUDA, SUZANA ADÍLIA 

SOUZA DE ARRUDA, MARTINS GUILHERME SOUZA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALTAMIRO SOUZA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 902091

Vistos, etc.

 Defiro requerimento de fl. 126, determino a pesquisa BACENJUD com a 

finalidade de obter o endereço atualizado do Sr. MARTINS GUILHERME 

SOUZA DE ARRUDA e da Srª SUZANA ADÍLIA SOUZA DE ARRUDA.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1042435 Nr: 42721-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBBG, MMBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1042435

Tendo em vista que o executado não foi intimado até a presente data, 

intime-o no endereço de fl. 47, para em 03 (três) dias, efetuar o 
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pagamento das prestações alimentícias vencidas, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não restar 

comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da 

justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese.

Advirta o devedor que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o 

débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos 

indícios da prática do crime de abandono material (art. 532 do NCPC).

Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, 

intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de direito no 

prazo 05 (cinco) dias.

Intime – se a parte autora para que apresente cálculo atualizado dos 

débitos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 01 de agosto de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811416 Nr: 17900-36.2013.811.0041

 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: BADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEANDERSON CAMPOS PARAVA, Cpf: 

90209265191, Rg: 1.422.417-8, Filiação: Adelaide Campos Parava, data de 

nascimento: 28/06/1980, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, viuvo(a), 

padeiro, Telefone (66)9267-3197. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE GUARDA DE MENOR COM PEDIDO DE 

LIMINAR, INGRESSADA POR BEATRIZ ALVES DA SILVA, EM FACE DE 

JEANDERSON CAMPOS PARAVA.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.GuardaAutos n.º 811416A presente Ação 

fora ajuizada em 30.04.2013 (fls. 05 – verso), e até o presente ano (2018) 

o requerido não foi citado/intimado, conforme se verifica nas certidões de 

fls. 24, 38 - verso e 51.Ressalto que mesmo sendo realizada pesquisa via 

INFOSEG (fls. 47) não foi possível localizar o Requerido.Assim sendo, 

conclui-se que o Requerido apesar de ser conhecido encontra-se em local 

incerto nos termos do art. 256, § 3º do Novo Código de Processo Civil, 

pois desde o ano de 2013 não foi possível sua citação/intimação.Por 

consequência, determino a citação do Requerdo via edital, no prazo de 20 

(vinte) dias, conforme art. 257, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Transcorrido o prazo sem manifestação, nomeio o Núcleo de Práticas 

Jurídicas da Universidade de Cuiabá – UNIJURIS como curador especial do 

Requerido.Com a defesa nos autos, intime-se a parte Autora, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público.Por fim, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809582 Nr: 16066-95.2013.811.0041

 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: ACMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA- CUIABA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARIANA CAROLINA MARTINS DA 

ROCHA, Cpf: 72846534187, Rg: 1541766-2, Filiação: Rosangela Silva 

Martins e Cesar Augusto da Rocha, data de nascimento: 02/02/1984, 

brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, solteiro(a), desempregada. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE acima qualificada, 

para dar prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 809582Intime-se pessoalmente a 

parte Autora, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não 

ser localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 

(vinte) dias (art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua 

intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos ao Min is tér io  Públ ico .Por  f im, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 917985 Nr: 42061-76.2014.811.0041

 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: JOÃO LUIS DE ALMEIDA LEITE, MARTA CRISTINA 

ELISANDRA ALMEIDA, MAURO CESAR GONÇALO DE ALMEIDA, MARIA 

APARECIDA DE ALMEIDA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8.427/MT, ROSANE COSTA ITACARAMBY - OAB:8.755/MT, 

SANDRA MARA FAQUINI SANTOS - OAB:14.859-E, SANDRA MARIA 

FAQUINI SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 917985.

 Diante da manifestação de fls. 73, determino a realização de consulta 

junto ao BACENJUD trazendo aos autos extratos financeiros a partir do 

ano de 2010.

Após, intime-se a requerente para manifestar.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1144987 Nr: 29619-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA VIEIRA DE MOURA - 

OAB:OAB-MT 16.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1144987

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 

19/10/2018, às 16:30 horas (art. 693, parágrafo único, NCPC).

 Intime-se o requerente e cite-se a requerida, no endereço de fl. 63, 

cientificando-a para comparecer à audiência, acompanhados de seu 

advogado e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência daquele em extinção e arquivamento do processo e 

a desta em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá a requerida contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se em seguida à ouvida 

das testemunhas.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 01 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 463738 Nr: 31923-89.2010.811.0041

 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: AMC, KSCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eroni Pedro da Silva - 

OAB:9.677, Janete Pozza - OAB:9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 463738

Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o 

dia 09/10/2018 às 16h30m.

Cite-se o requerido, por carta precatória no endereço de fl. 98, 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.

Notifique-se o Ministério Público

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 01 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1117093 Nr: 17511-46.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFSA, JIADSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MATHEUS MARQUES - 

OAB:16520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1117093

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 

19/10/2018, às 17:00 horas (art. 693, parágrafo único, NCPC).

 Intime-se a requerente e cite-se o requerido, no endereço de fl. 61, 

cientificando-a para comparecer à audiência, acompanhados de seu 

advogado e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência daquele em extinção e arquivamento do processo e 

a desta em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá a requerida contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se em seguida à ouvida 

das testemunhas.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 01 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 902860 Nr: 31955-55.2014.811.0041

 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: FFLDA, ALG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 902860

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 

17/10/2018, às 17:00 horas (art. 693, parágrafo único, NCPC).

 Intime-se a requerente e cite-se o requerido, no endereço de fl. 103, 

cientificando-a para comparecer à audiência, acompanhados de seu 

advogado e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência daquele em extinção e arquivamento do processo e 

a desta em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá a requerida contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se em seguida à ouvida 

das testemunhas.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 01 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1145336 Nr: 29773-28.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGLDS, EHDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1145336

Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o 

dia 27/09/2018 às 16h00m.

Cite-se o requerido, por mandado no endereço de fl. 18, 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 
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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.

Cientifique-se o Ministério Público

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 01 de agosto de 2018.

 Luís Fern ando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 884483 Nr: 19506-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO DA SILVA NEVES, MARIA AUXILIADORA DA 

SILVA NEVES, MARIA SEBASTIANA DA SILVA NEVES, MARIA LUIZA DA 

SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CESAR JOSETTI 

FLORES - OAB:8.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1169217 Nr: 39796-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINA GOMES BORGES, EDINALDO PEREIRA 

BORGES, EDILAINE PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1090799 Nr: 6464-75.2016.811.0041

 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: NDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SWDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA 

SILVA - OAB:9331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY MEDEIROS - 

OAB:4.498/MT

 Pelo exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, 

“b”, NCPC) o acordo realizado, às fls. 485/488, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos; e extinguindo a presente com resolução do 

mérito.Isento de custas, pois beneficiário da justiça gratuita (Lei n.º 

1.060/50); deixo de condenar em verba honorária, ante a inexistência de 

litígio. Às providências necessárias.Transitado em julgado, expeça – se 

formal de partilha e as devidas averbações, certifique-se, e, 

posteriormente, arquive-se o processo, observando-se as formalidades 

legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C.Cuiabá-MT, 

02 de agosto de 2018.Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1082552 Nr: 2728-49.2016.811.0041

 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: EBY MORAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁCIO ANTONIO DE PÁDUA GUIMARÃES 

NETO, FLÁVIA RIBEIRO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos nº 1082552

Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o 

dia 23/10/2018 às 15h30m.

Citem-se os requeridos por hora certa, nos termos do artigo 252 do CPC, 

por mandado e intimem-se as partes para comparecerem a audiência 

supra designada, acompanhadas de seus advogados/defensores 

públicos.

Na audiência, se não houver acordo, os requeridos se quiserem, 

contestar a ação, no prazo de 15 dias, que se contará a partir da 

realização da audiência de tentativa de conciliação.

Intimem – se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, notificando – se o 

douto representante do Ministério Público.

Cuiabá-MT, 01 de agosto de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023312-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERSIANE BATISTA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de ação que visa 

regular os termos da Curatela, pelo que, designo audiência para entrevista 

da requerida (art. 751, do NCPC), no dia ___02__/__10___/2018, às 

__16___h___30__min. Cite-se a interditanda e intimem-se as partes para 

comparecerem ao ato, cientificando-a que, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da audiência, poderá impugnar o pedido (art. 752, do 

NCPC). Em razão dos documentos acostados à inicial, que demonstram o 

problema de saúde da requerida (probabilidade do direito) e havendo 

fundado receio de dano, já que necessária a manutenção das despesas, 

e não havendo perigo de irreversibilidade do deferimento da antecipação 

de tutela e diante da previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o 

pedido e nomeio Dersiane Batista Martins como curador provisório da 

interditanda, a fim de que possa assisti-la, nos atos de natureza 

patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por termo o 

compromisso (art. 759, do NCPC) e expeça-se alvará. Cumpra-se e 

intime-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

03 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1018213-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERNANDES DA GUIA (REQUERENTE)

MARILUCY PEREIRA DA CONCEICAO GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME COSTA COUTINHO OAB - MT21301/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1018213-04.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARILUCY PEREIRA DA 

CONCEICAO GUIA, ADRIANO FERNANDES DA GUIA Vistos, etc. Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID n.º 14044017) opostos MARILUCY 

DA CONCEIÇÃO GUIA e ADRIANO FERNANDES DA GUIA em decorrência 

da omissão existente na sentença proferida no ID n.º 13966739, 

porquanto no referido pronunciamento judicial nada mencionou acerca da 

partilha de bens. Ao final, em síntese, requer o acolhimento dos embargos. 

Na petição de ID n.º 14119433 informam os autores que o cônjuge virago 

permanecera assinando com o nome de casada. Vieram conclusos os 

autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de Embargos de Declaração (ID 

N.º 14044017) opostos Marilucy da Conceição Guia e Adriano Fernandes 

da Guia em decorrência da omissão existente na sentença proferida no ID 

n.º 13966739, porquanto no referido pronunciamento judicial nada 

mencionou acerca da partilha de bens. Os embargos de declaração 

cabem quando no pronunciamento jurisdicional houver omissão, 

contradição, obscuridade ou quando existir questão ou ponto o qual 

poderia o magistrado pronunciar de ofício. (art. 1.022 do NCPC). Neste 

sentido, segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm 

finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de 

Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 

781). Verifico que na sentença não foi apreciada a questão referente a 

partilha de bens. Assim sendo, a sentença passará a ter o seguinte teor: 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL 

ajuizada por MARILUCY PEREIRA DA CONCEIÇÃO GUIA e ADRIANO 

FERNANDES DA GUIA. As partes informam que querem se divorciar. 

Esclarecem que não advieram filhos do enlace matrimonial; que 

amealharam bens passíveis de partilha; que o cônjuge virago voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja: MARILUCY PEREIRA DA CONCEIÇÃO. 

Ao final, requerem a homologação do acordo. Vieram conclusos os autos. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO 

CONSENSUAL ajuizada por MARILUCY PEREIRA DA CONCEIÇÃO GUIA e 

ADRIANO FERNANDES DA GUIA. A ação pode e deve ser julgada de plano 

uma vez que se trata de requerimento conjunto, o qual está em 

conformidade com a nova redação do art. 226, § 6º, da Constituição 

Federal (Emenda Constitucional n. 66/2010). Deste modo, sem maiores 

delongas, é incontestável a possibilidade de decretação do divórcio, pelas 

razões acima delineadas, mesmo porque não se pode, sem prejuízo do 

direito substancial dos Requerentes deixar de acolher o pedido de 

Divórcio, visto que seria extremamente injusto proclamar a improcedência 

do pedido quando eles, certamente procurando reorganizar suas vidas, 

tentam obter do Poder Judiciário um provimento que facilite tal objetivo. 

Pelo exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO o acordo 

realizado (art. 487, III, “b” do NCPC) no Id 13844837; e, ACOLHO a 

pretensão inicial (art. 487, I, do CPC) extinguindo a presente com 

resolução do mérito, e, em consequência, com fundamento no art. 2º, 

inciso IV, e parágrafo único da Lei 6.515/77, DECRETO o divórcio do casal 

e declaro extinto o vínculo matrimonial, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos. Com relação à partilha de bens, deverão as partes observar 

o disposto na petição inicial, devendo ser expedida Carta de 

Sentença/Forma de Partilha/Alvará Judicial, a fim de efetivar a transação 

homologada na presente decisão. O ex-cônjuge virago continuará a 

assinar com o nome de casada, conforme petição sob ID n.º 14119433. 

Isento de custas, pois concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. (art. 98 do C.P.C.). Deixo de condenar em verba honorária, por 

inexistir litígio. Transitado em julgado, arquive-se o processo, 

observando-se as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. P.R.I.C. Cuiabá - MT, 03 de junho de 2.018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito ANTE O EXPOSTO e, com tais considerações, 

por força do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cientifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Transitado em julgado, certifique-se e 

arquive-se, com as devidas baixas e anotações. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 06 de 

agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1022991-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. D. S. (REQUERENTE)

R. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT0010129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1022991-17.2018.8.11.0041 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 sentença de ID 14528601 - "(...) 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do acordo 

entabulado entre as partes, ID 14403031, para que sejam produzidos seus 

jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECRETO O DIVÓRCIO do 

casal Raquel Borges Silva Santos e Samuel Cardoso dos Santos, com a 

consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o cônjuge mulher a 

utilizar o nome de solteira, qual seja, Raquel Borges Silva, bem assim que 

sejam implementadas as demais obrigações assumidas na avença. 

Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Serviço 

Registral Civil das Pessoas Naturais, observando-se a modificação do 

nome do cônjuge mulher, bem assim ressaltando a dispensabilidade da 

inscrição no livro E do Cartório Local, nos termos do Provimento nº 

43/2012, da CGJ. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno, pro 

rata, as partes, ao pagamento das custas judiciais despendidas no 

presente processo, suspensa a exigibilidade, todavia, em decorrência da 

gratuidade concedida. Após, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se." Cuiabá/MT, 4 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010316-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326/O (ADVOGADO)

ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO OAB - MT21838/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1010316-22.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão a seguir transcrita, bem como 

para comparecer à audiência ali designada - ID 13735314 - "VISTOS, ETC. 

Perscrutando os autos, verifico que a peça vestibular veio 

desacompanhada de declaração de hipossuficiência, não obstante haja 

pedido de Justiça Gratuita no bojo da petição, como também não foi 

acostado qualquer documento comprobatório de seus estado de 

hipossuficiente, razão pela qual faculto a emenda à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, para que aporte aos autos o documento mencionado, 

sob pena de indeferimento da benesse pleiteada. Sem prejuízo da 

determinação supra, passo ao exame dos autos, ressaltando que o 

cumprimento da presente decisão está condicionada ao implemento pela 

autora da referida determinação. De pronto, entendo necessário consignar 

que as ações que versam sobre casamento, separação de corpos, 

divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de 

crianças e adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme 

disposto no artigo 189, inciso II, do NCPC, razão pela qual o presente feito 

se processará de tal forma, devendo ser efetuadas as anotações 
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correlatas no sistema PJE. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS C/C PEDIDO 

DE ALIMENTOS ajuizada por MARINAUDA GONÇALVES em face de 

EDSON BILIBIO, ambos qualificados nos autos. Ressai da peça de 

ingresso, em síntese, que a requerente conviveu em união estável com o 

demandado, razão pela qual requer o reconhecimento da relação e, na 

sequência, a sua dissolução, com partilha de bens, postulando, 

liminarmente, sejam arbitrados alimentos em seu favor. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Ab initio, guisa frisar 

que sendo deduzida nos autos pretensão de reconhecimento e dissolução 

da união estável com partilha de bens e fixação dos alimentos, o presente 

feito será processado em conformidade com o art. 693 e s.s. do Código de 

Processo Civil/2015. Outrossim, vislumbro que a autora postula o 

arbitramento de alimentos provisórios. Como é sabido, o encargo alimentar, 

em regra, cessa com o rompimento do vínculo conjugal/convivencial, 

todavia, a doutrina e jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, 

excepcionalmente, o dever de prestar alimentos pode se prolongar ao 

ex-cônjuge/companheiro mesmo após o término do liame nupcial ou 

período convivencial, conforme o caso, em consonância com o princípio 

da solidariedade familiar, desde que se demonstre necessário o préstimo 

de alimentos para a sua mantença, ainda que em caráter provisório. A 

respeito, colha-se: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM 

ALIMENTOS PROVISIONAIS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS ARBITRADOS – 

REQUISITOS DA NECESSIDADE DO ENCARGO ALIMENTAR – VALOR 

REDUZIDO EM UM SALÁRIO MÍNIMO – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO 

NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – APURAÇÃO DOS FATOS NA 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Cabível a 

fixação de alimentos em prol da ex - companheira baseado no dever de 

mútua assistência, consoante determinação dos artigos 1.694, caput, e 

1.566, inciso III, ambos do CC. De acordo com a norma legal, certo que a 

convivência gera o dever de mútua assistência entre os cônjuges ou 

companheiros. E mesmo quando rompida a relação, se verificada a 

impossibilidade de um dos cônjuges ou companheiro prover o próprio 

sustento, compete ao outro prestar o necessário auxílio alimentar. 

Observando – se a necessidade e possibilidade há que ser considerado 

todos os fatos, sendo plausível o arbitramento dos alimentos provisórios 

em um salário mínimo, até que a questão se dirima com mais propriedade 

nos autos de origem pelo Juízo Singular. Aliado a tal fato, o salário mínimo 

arbitrado objetiva manter uma média possível entre a possibilidade do 

agravante e necessidade da agravada, ressalvando-se que o juiz singular 

não está adstrito ao valor aqui arbitrado. (TJMT, NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) Sujeita-se, assim, à 

observância do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, à 

proporcionalidade, nos termos dispostos pelo art. 1694 e § 1º, do Código 

Civil, o qual reza que “os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Não 

obstante as alegações da parte autora, verifico que esta não aportou aos 

autos elementos comprobatórios que indiquem a capacidade financeira do 

requerido para arcar com os alimentos provisórios pretendidos na exordial 

em seu favor. Com efeito, na fixação dos alimentos provisórios, 

necessário agir com cautela, com base nos elementos superficiais e 

iniciais, que formam o instrumento probatório dos autos, obedecendo-se o 

princípio contido no binômio necessidade/possibilidade. Noutro norte, 

mister ressaltar que para a fixação de alimentos provisórios em favor da 

ex-cônjuge, mostra-se necessário carrear aos autos elementos que 

comprovem a impossibilidade de prover suas necessidades mediante o 

empenho de seus próprios esforços, além de comprovar que o alimentante 

apresenta condições de fornecê-los sem prejuízo do próprio sustento, 

bem assim elementos capazes de evidenciar a convivência em regime de 

união estável. Nessa toada, ressalto que a parte autora possui a idade de 

36 (trinta e seis) anos, recebe pensão por morte proveniente de outra 

relação no importe de R$1.266,34, com ela se manteve durante meses, 

ademais, a princípio, possui capacidade laborativa. Saliente-se que os 

atestados médicos encartados à exordial são de período pretérito, não 

sendo possível saber se a patologia persiste, bem assim se a impossibilita 

de exercer atividade laborativa. Lado outro, temerária a concessão de 

pensão alimentícia liminarmente, na medida em que não fora demonstrado, 

de forma extreme de dúvidas, a convivência entre requerente e requerido, 

situação que depende de dilação probatória. Dessa forma, considerando o 

acima exposto, o indeferimento do pedido liminar de alimentos provisórios, 

é medida que se impõe, ante a ausência de elementos comprobatórios 

capazes de atestarem o pleito. Por conseguinte, com fulcro no artigo 695 

do NCPC, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 6 de 

setembro de 2018, às 13h40min. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

de conciliação supra designada, acompanhada de seu advogado/defensor 

público (art. 695, §§ 2º, 4º, ambos do NCPC). Ademais, ressalto que o 

mandado de citação deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência e estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do 

NCPC), bem assim a ressalva que a ausência injustificada da autora ou do 

requerido é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do 

referido diploma legal. De outro viés, caso não haja acordo entre as partes 

na audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, 

podendo a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo 

do pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências 

do artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Às providências." Cuiabá/MT, 4 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011925-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE DUARTE GONZAGA OAB - MT16106/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. F. S. (RÉU)

A. V. F. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011925-40.2018.8.11.0041 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 13957972, abaixo 

transcrita, bem como para comparecer à audiência de conciliação, 

instrução e julgamento designada para o dia 06/09/2018, às 15:20h, 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. ID 13957972 - "VISTOS, ETC. 

Inicialmente, recebo à emenda a inicial, por conseguinte, verifico que o 

requerente acostou aos autos declaração de hipossuficiência, o que, nos 

termos do art. 4º, caput e §1º, da Lei 1060/50, lhe confere a condição de 

presumidamente desprovido de recursos e, consequentemente, o direito 

ao gozo dos benefícios da assistência judiciária. Desta feita, defiro os 

benefícios da Gratuidade da Justiça, com fundamento no artigo 98 do 

Novo Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora deferida 

abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, os 

honorários de advogado e peritos que atenderem aos beneficiários. 

Outrossim, tendo em vista que as ações que versem sobre casamento, 

separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, 

alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem tramitar em 

segredo de justiça, conforme o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que 

o presente feito seja processado em segredo de justiça. Prosseguindo, 

trata-se de Ação Revisional de Alimentos, proposta por Antonio Vicente 

da Silva Filho em face de Pedro Henrique Ferrari Silva e Ana Virgínia 

Ferrari Silva, todos qualificados nos autos. Aduz o requerente que em 

juízo foi homologado, a importância equivalente a 25% de seus 

rendimentos líquidos, a serem pagos mensalmente aos requeridos a título 

de pensão alimentícia. Postula, em sede de tutela de urgência, a revisão 

dos alimentos pagos, sustentando que os alimentandos atingiram a 

maioridade civil, alega ainda, que não possui condição financeira que lhe 

possibilite continuar arcando com os alimentos outrora fixados, uma vez 

que constituiu matrimônio e desta relação adveio um filho menor. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Analisando 

o pedido de tutela provisória vindicado, necessário salientar que o artigo 

1.699, do Código Civil, dispõe que “Se, fixados os alimentos, sobrevier 

mudança na fortuna de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá 

o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, 

redução, ou majoração do encargo”. Por conseguinte, no tocante ao 

pedido de tutela de urgência, necessário salientar que o artigo 300, caput, 
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da lei processual, por sua vez, exige, para o deferimento da medida 

provisória vindicada, elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, averiguando-se, 

ainda, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Geralmente, 

são mantidos os alimentos para filhos maiores quando demonstrado que, 

embora tenham implementado a maioridade, exige-se que a prova 

apresentada nos autos, seja suficiente para demonstrar que o alimentando 

não necessita mais do recebimento da aludida pensão, tendo em vista que 

a maioridade civil, por si só, não enseja a minoração dos alimentos, isso, 

pois, a relação parental persiste, podendo justificar a permanência do 

encargo alimentar. Diga-se, ainda, que os alimentos se fundam na 

presunção de necessidade e o dever de sustento dos pais para com os 

filhos e, no caso dos autos, constato em uma análise perfunctória, que o 

autor encarta documentos que não denotam, a priori, que houve 

modificação da possibilidade de pagar os alimentos a respaldar a redução 

antecipada dos mesmos, porquanto ressai que desde 2004, o requerente 

contraiu novas núpcias, e seu filho menor, possui 11 anos, situação esta 

que poderia estar presente quando fora fixado os alimentos, ora objeto de 

revisão Vislumbro, ainda, a existência de perigo de dano inverso, levando 

em consideração que a ação possui como fundamento a redução de 

alimentos dos filhos, de maneira que a revisão, como pretendida, em 

caráter liminar, pode ser prejudicial ao sustento destes. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 300, §3º, do NCPC, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Por conseguinte, com fulcro no artigo 9º, § 2º da Lei nº 5.478, 

de 1968, designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 6 de setembro de 2018, às 15h20min. Citem-se os 

requeridos e intimem-se as partes, a fim de que compareçam na audiência 

outrora designada, acompanhados de seus respectivos advogados e 

testemunhas. Ressalto que a ausência da parte autora, acarretará a 

extinção e arquivamento do processo e, enquanto a ausência da 

representante legal da requerida implicará em revelia, além de confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º da Lei nº. 5.478/68, 

todavia, não haverá a incidência dos efeitos materiais previstos em lei em 

decorrência da indisponibilidade do direito. De outro viés, caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, poderá a requerida contestar a ação, 

desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, 

à oitiva de testemunhas e à prolação de sentença (art. 9º da Lei nº. 

5.478/68) Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências." 

Cuiabá/MT, 4 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010825-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDALMO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL LUCAS ALVES DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1010825-50.2018.8.11.0041 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 13959131, que indeferiu 

a tutela de urgência pretendida, bem como para comparecer à audiência 

de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 06/09/2018, 

às 15:40h, neste Fórum da Capital, portando todos seus documentos 

pessoais e acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público e 

testemunhas, independente de prévio depósito de rol, importando sua 

ausência em extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 4 de 

agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032431-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES RODRIGO STREY OAB - MT0007611A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE SILVA SANTOS (RÉU)

JOSE DA SILVA AGUIAR (RÉU)

NELRIVANY SANTOS AGUIAR DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032431-71.2017.8.11.0041 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 14481285, bem como 

para comparecer à audiência ali designada para o dia 18/09/2018, às 

15:00h. Cuiabá/MT, 4 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010035-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MARIA CIRINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL JOSÉ DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1010035-66.2018.8.11.0041 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 13190013, bem como 

para comparecer à audiência ali designada para o dia 27/09/2018, às 

13:20h. Cuiabá/MT, 4 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021882-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT0004076A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. L. (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 1021882-65.2018.8.11.0041 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 14551845, que "DEFERIU 

parcialmente a liminar para que sejam minorados provisoriamente os 

alimentos, ficando arbitrado o valor equivalente a 28% (vinte e cinco 

pontos percentuais) dos rendimentos líquidos do requerente (rendimento 

líquido, adicional de férias, 13º salário, etc., deduzidos apenas os 

descontos obrigatórios), a ser descontado em folha de pagamento na 

mesma data do vencimento e depositado em conta de titularidade da 

genitora do infante", bem como para comparecer à audiência de 

conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 04/10/2018, 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, 5 de 

agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012478-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. L. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT0014600A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. L. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

AUTORA a fornecer meios ou efetuar o depósito de diligência do Oficial de 

Justiça, por meio da emissão de guia através do site do TJMT, carreando 

aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento, a fim de dar 

cumprimento ao mandado já expedido. Cuiabá/MT, 5 de agosto de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1013021-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA JOSEFA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

caixa economica (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1013021-90.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista as 

informações trazidas nos documentos de ID 14449056 e 14541649, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no prazo 

assinalado na decisão de ID 13299412 (15 dias), sobre ela se manifestar 

e, após, conclusos. Cuiabá/MT, 6 de agosto 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: 1011278-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE QUEIROZ CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590/B (ADVOGADO)

THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0012332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Jadson Duarte Pereira (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011278-45.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

correspondência devolvida e juntada no ID 14542538, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora a fim de se manifestar no prazo legal. 

Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020533-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

1028529-13, impulsiono os autos para intimar a parte exeqüente a fim de, 

no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016285-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CARVALHO PAVANI (EXEQUENTE)

BARBARA CARVALHO PAVANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRUZ PAVANI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

4811206, impulsiono os autos para intimar a parte exeqüente a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1010869-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA QUEIROZ OAB - MT21165/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1010869-69.2018.8.11.0041 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 sentença de ID 14483066 - "(...) 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do acordo 

entabulado entre as partes, ID 12878467, para que sejam produzidos seus 

jurídicos e legais efeitos, por conseguinte, DECRETO O DIVÓRCIO do casal 

Luziano Rocha Lima e Alessandra Gonçalves de Oliveira Lima, com a 

consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o cônjuge mulher a 

utilizar o nome de solteira, qual seja, Alessandra Gonçalves de Oliveira, 

bem assim para que sejam implementadas as demais obrigações 

assumidas na avença. Ante a renúncia ao prazo recursal, transitada em 

julgado nesta data, expeça-se mandado de averbação ao Serviço 

Registral Civil competente, observando-se a modificação do nome do 

cônjuge mulher, bem assim ressaltando a dispensabilidade da inscrição no 

livro E do Cartório Local, nos termos do Provimento nº 43/2012, da CGJ. 

Ciência ao Ministério Público. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, 

condeno as partes ao pagamento pro rata das despesas relativas as 

custas judiciais despendidas no presente processo, suspensa a 

exigibilidade, todavia, em decorrência da gratuidade concedida. Após, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 6 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004929-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. O. D. S. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRANCK DA SILVA OAB - MT11739/O-O (ADVOGADO)

LUCELIA THATIANA MARIA DA SILVA OAB - 875.282.231-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. C. (EXECUTADO)

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 1004929-60.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA, através de seu(sua)

(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 14552189 - 

"(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito. Sem custas, despesas e honorários advocatícios, em 

decorrência da gratuidade concedida. Decorrido o prazo recursal, 

proceda-se com as baixas e anotações estilares, em seguida 

arquivando-se o processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 

6 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1025389-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. (REQUERENTE)

A. M. S. (REQUERENTE)

D. T. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1025389-68.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14553278 - "(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito inicial, bem assim a 

pretensão reconvencional, para (1) DECRETAR O DIVÓRCIO de Daiane 

Teresa da Silva Sobral e Fábio Sobral Cardoso, com a consequente 

extinção do vínculo conjugal, autorizando o cônjuge mulher a voltar a 

utilizar o nome de solteira, qual seja, Daiane Teresa da Silva, (2) 

ESTABELECER a guarda unilateral dos menores em favor da mãe, (3) 

REGULAMENTAR o direito de visitas do pai, em relação aos filhos, na 

forma descrita no corpo da sentença, e, por fim, (4) FIXAR pensão 

alimentícia em favor dos filhos Joaquim Sobral e Ana Maria Sobral, no 

importe de 01 (um) salário mínimo vigente, ora equivalente a R$954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais), a ser depositado todo dia 10 

(dez) de cada mês, em conta bancária a ser informada pela genitora dos 

alimentados. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015. Ante a sucumbência, 

condeno o demandado ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que com fundamento no §2º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre a soma de 

12 (doze) parcelas de pensão alimentícia. Transitada em julgado, 

expeça-se mandado de averbação ao Serviço Registral Civil competente, 

observando-se a modificação do nome do cônjuge mulher. Expeça-se 

Alvará de Guarda Unilateral. Após, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Com o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações 

necessárias, arquivando-se o feito. Ciência ao Ministério Público." 

Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1022834-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. C. D. M. (REQUERENTE)

J. P. C. D. S. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS VANIN OAB - MT0010026A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1022834-78.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA, através de seu(sua)

(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 12815136 - "(...) 

Nesse contexto, RETIFICO o erro material contido na sentença de ID. 

10014522, onde se lê, Andressa Vitória Cavalcanti Campello de Souza, 

doravante passa a ter a seguinte redação, VITÓRIA CAVALCANTI 

CAMPELLO DE SOUZA, bem assim, onde se lê o genitor arcará com a 

educação das filhas; as despesas de condomínio e energia do 

apartamento onde residem com a genitora e o plano de saúde das filhas, 

passa a ter a seguinte escrita, O GENITOR ARCARÁ COM A EDUCAÇÃO 

DAS FILHAS; AS DESPESAS DE CONDOMÍNIO E ENERGIA DO 

APARTAMENTO ONDE RESIDEM COM A GENITORA; A GENITORA 

ARCARÁ COM O PLANO DE SAÚDE DAS FILHAS, permanecendo 

inalterados os demais termos. Expeça-se o necessário, e, após, 

promovam-se as baixas e anotações necessárias e arquivem-se os 

autos. Intimem-se e cumpra-se." Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1013764-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. S. N. R. (REQUERENTE)

F. R. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILOMAR HILLER OAB - MT0010768A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1013764-03.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA, através de seu(sua)

(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 14488249 - 

"(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do acordo 

entabulado entre as partes, ID. 13298276, para que sejam produzidos 

seus jurídicos e legais efeitos, por conseguinte, DECRETO O DIVÓRCIO do 

casal Eliane Regina da Silva Neves Rocha e Frank Ricci Rocha, com a 

consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o cônjuge mulher a 

utilizar o nome de solteira, qual seja, Eliane Regina da Silva Neves, bem 

assim para que sejam implementadas as demais obrigações assumidas na 

avença. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao 

Serviço Registral Civil competente, observando-se a modificação do nome 

do cônjuge mulher, bem assim ressaltando a dispensabilidade da inscrição 

no livro E do Cartório Local, nos termos do Provimento nº 43/2012, da CGJ. 

Ciência ao Ministério Público. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, 

condeno as partes ao pagamento, pro rata, das despesas correlatas as 

custas judiciais despendidas no presente processo , no entanto, 

suspensa a exigibilidade, em decorrência da gratuidade concedida. Após, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 6 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1079227 Nr: 1008-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDRCDS, NDRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAUROZAN CARDOSO SILVA - 

OAB:18.725 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1008-47.2016.811.0041 (cód. 1079227)

VISTOS, ETC.

Perscrutando os autos, vislumbro que a exequente pretende a imposição 

de multa diária, a fim de compelir o executado ao pagamento das verbas 

alimentícias em atraso, alegando que este impõe dificuldades e busca 

ocultar os bens passíveis de penhora.

Todavia, a ocultação ou imposição de dificuldades pelo executado deve 

ser devidamente certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, situação que não 

ocorreu nos presentes autos.

Desta maneira, indefiro o pedido retro e, determino a expedição de novo 

mandado de penhora, avaliação e alienação de bens, para cumprimento no 

endereço informado à fl. 76.

Às providências.

Cuiabá/MT, 23 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 940665 Nr: 54964-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURELIO FERNANDES 

PEIXOTO - OAB:GO/36.774, DAYANE BORGES SILVA - OAB:28.383/GO, 

Rodrigo Dahmer - OAB:7395/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o não conhecimento da Apelação interposta, por decisão (fls. 

203/205) transitada em julgado (fl. 207), impulsiono os autos para dar 

continuidade à marcha processual, intimando as partes a fim de, querendo 

e no prazo de 15 dias, se manifestarem sobre a informação de fl. 180 e o 

laudo de fls. 182/189, e, após, para irem ao Ministério Público e conclusos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1048620 Nr: 45767-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 45767-33.2015.811.0041 (cód. 1048620)

 VISTOS, ETC.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial interposta por Rosália 

Beatriz Ramos Arce Lima, em face de Silvio Alberto Ferreira Ribas, ambos 

qualificados nos autos.

Perscrutando os autos, vislumbro que em 2008 as partes se divorciaram e 

partilharam consensualmente os bens adquiridos durante a união, fls. 7/8.

Conforme o acordo entabulado, cabe ao executado a titularidade e 

responsabilidade por débitos do veículo marca VW, modelo GOL Especial, 

placa JZL 3575, ano 2002/2003, entretanto, desde a homologação da 

avença, ocorrida em 21.8.2008 o executado não repassou o veículo para 

a sua propriedade.

 Diversas foram as tentativas para realizar a citação pessoal do 

executado, sendo inclusive, determinada a busca e apreensão do veículo 

objeto destes autos, fl. 49, todas infrutíferas, razão pela qual, a 

exequente, às 71/72, pugnou pela citação por edital do executado e, após 

transcorrido o prazo in albis, seja transferido o veículo para o nome deste.

Contudo, nos termos do art. 256, §3º do NCPC, antes de autorizar a 

citação por edital, o juízo deve esgotar todos os demais meios para que a 

parte adversa tenha conhecimento da ação e, por este motivo, determino a 

realização de buscas através dos sistemas conveniados ao TJMT, 

INFOSEG, a fim de obter o endereço do executado.

Sendo positiva a busca de endereço, cite-se e intime-se o executado no 

endereço indicado na referida busca, inclusive com a expedição de Carta 

Precatória, se necessário, nos termos da decisão de fl. 14.

Restando frustrada a busca de endereço do executado, autorizo, desde 

já, a citação do executado por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, para 

que cumpra a decisão de fl. 14.

Após, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Cuiabá/MT, 23 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1066611 Nr: 53943-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADDO, CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Sousa Dias - 

OAB:22731/0

 Processo nº 53943-98.2015 (Cód. 1066611)VISTOS, ETC.Analisando os 

autos, verifico que foi noticiado o descumprimento do acordo, de maneira 

que a execução deverá prosseguir em seus ulteriores termos.Desta feita, 

defiro o pedido formulado na petição de fls. 90 e, por conseguinte, 

procedo com a tentativa de constrição online do valor de R$22.455,83, nas 

contas do executado (CPF nº. 823.167.591-49), através do Sistema 

BACENJUD (NCPC 854, caput).Por conseguinte, determino que os autos 

permaneçam no gabinete até que se processe a ordem de constrição de 

valores, nos termos do artigo 512 da CNGC. Sendo frutífera a tentativa 

supra, proceda-se com a transferência do valor para a Conta Única do 

Poder Judiciário e, na sequência, intime-se o executado, na pessoa de seu 

defensor ou, na ausência, pessoalmente para, no prazo de 05 dias, 

comprovar quaisquer das situações ventiladas .A propósito, o 

Regulamento RENAJUD - Restrição Judicial de Veículos Automotores - 

permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora de veículos 

automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do Registro 

Nacional de Veículos Automotores – r, providencie o Sr. Gestor Judicial a 

vinculação a uma subconta do presente processo, , determino a 

expedição de certidão da dívida e o encaminhamento para PROTESTO no 

Cartório competente, intimando-se, na sequência, a exequente para se 

manifestar em prosseguimento.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se e 

intimem-se, expedindo o necessário.Às providências.Cuiabá/MT, 26 de 

julho de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 935128 Nr: 52129-85.2014.811.0041

 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: MARIA BENTA DA SILVA COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial autorizando o levantamento, pela Sra. Maria 

Benta da Silva Costa de Oliveira, dos valores referentes à licença-prêmio 

do quinquênio de 1980/1985, 1985/1990 e 1990/1995 não recebidos em 

vida pelo Sr. José Arnaldo de Souza Nogueira.Transitada em julgado, 

expeça-se o ALVARÁ e, em seguida, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e arquivem-se os autos.Custas e despesas pela 

interessada, suspensa a exigibilidade, todavia, diante da concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1124845 Nr: 20840-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGVW, JRVW, RV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ÁGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9.196/MT, Leandro Amorim da Costa - OAB:23486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 20840-66.2016 (cód. 1124845)

VISTOS, ETC.

Primeiramente, analisando os autos, verifico que o exequente João Gabriel 

Vargas Wolschick atingiu a maioridade civil, razão pela qual, determino que 

seja intimado para regularizar a sua representação processual, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento de 

mérito com relação ao exequente supracitado, nos termos do art. 76, § 1º, 

I, do Novo Código de Processo Civil, nos termos do art. 76, § 1º, I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Outrossim, verifico que à fl. 71 há a juntada de substabelecimento para 

outros causídicos atuarem nestes autos, todavia, o Dr. Vitor Lima de 

Arruda, subscritor das peças de fls. 71, 73 e 88, não possui poderes para 

atuar neste processo, tampouco para substabelecer, razão pela qual, 

determino que, no mesmo prazo suso mencionado, aporte aos autos o 

documento que outorga poderes ao referido causídico, bem como ao 

subscritor da petição de fl. 103, sob pena de desentranhamento das 

petições e documentos correspondentes.

Por fim, intimem-se os exequentes para atualizar a planilha de débitos e 

informar o endereço do executado, caso seja de conhecimento dos 

mesmos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me conclusos para deliberação.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá/MT, 3 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004140-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FREDERICO HENRIQUE NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Altino Batista do Amaral (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO RODRIGO THEODORO OAB - SP0168723A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1004140-27.2018 VISTOS, ETC. Trata de AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE ajuizado por FREDERICO HENRIQUE 

NOGUEIRA em face de ALTINO BATISTA DO AMARAL, ambos 

qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi deferido os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, designada audiência de tentativa de 

conciliação e ordenada a citação do requerido, ID. 12263015. O 

demandado foi citado e intimado, conforme ID. 12907135. As partes 

entabularam acordo, ID. 14241835, no qual o requerido reconhece a 

paternidade do autor, vindicando a homologação e a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 

É o Relatório. Decido. Analisando os autos, verifico que a demanda se 

encontra em termos, tendo observado o artigo 731 do Código de Processo 

Civil, de maneira que perfeitamente aplicável ao caso as disposições 

insertas no artigo 487, inciso III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

senão vejamos: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à 

pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. 

Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência 

não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade 

de manifestar-se. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 14241835, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECLARO 

o requerido ALTINO BATISTA DO AMARAL pai do autor FREDERICO 

HENRIQUE NOGUEIRA, e determino a retificação no registro de nascimento 

deste, devendo ser incluído o nome do genitor, assim como dos avós 

paternos, Aristides Batista do Amaral e Natalina Schumaker do Amaral, 

passando o autor a chamar-se FREDERICO HENRIQUE NOGUEIRA DO 

AMARAL, preservando-se os demais dados constantes do atual registro 

de nascimento. Em decorrência, cancelo a audiência outrora agendada. 

Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Serviço 

Registral Civil das Pessoas Naturais competente. Por fim, condeno as 

partes ao pagamento das despesas processuais, na proporção de 50% 

para cada uma (art. 90, §2º, do CPC), devendo, no entanto, esta 

condenação permanecer suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, 

visto que o autor faz jus aos benefícios da justiça gratuita, conforme já 

deferido nos autos, bem como o requerido, que ora defiro. Após, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de agosto de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035733-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINA CLEMENTINA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BISPO DOS SANTOS (RÉU)

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 1035733-11.2017 VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” proposta por 

ALCINA CLEMENTINA DE SOUZA, qualificada nos autos. Depreende-se 

dos autos que a autora vindicou a desistência da ação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência formulado, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Na sequência, condeno a autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do NCPC, 

suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita 

concedida. Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e 

anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1016437-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SILVA FELDNER MARTINS (REQUERENTE)

PAULO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1016437-66.2018 VISTOS, ETC. Trata de Ação de Divórcio 

Direto Consensual ajuizada por Ana Cristina Feldner Martins Silva e Paulo 

César da Silva, ambos qualificados nos autos. Compulsando os autos, 

verifica-se que as partes entabularam acordo, requerendo a decretação 

do divórcio, sendo avençado que o cônjuge mulher tornará a utilizar o 

nome de solteira, sendo acordado acerca da guarda, visitas e alimentos 

do filho menor, com renúncia recíproca de alimentos entre os cônjuges. Ao 

final, relataram inexistir bens a serem partilhados e vindicaram a 

homologação da avença. Custas recolhidas no ID. 12657175. Determinada 

a manifestação do Ministério Público, este opinou pela homologação do 

acordo. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. 

Analisando os autos, verifico que a demanda se encontra em termos, 

tendo observado o artigo 731 do Código de Processo Civil, de maneira que 

perfeitamente aplicável ao caso as disposições insertas no artigo 487, 

inciso III, b, do Novo Código de Processo Civil, senão vejamos: Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido 

formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - 

homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na 

ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão 

formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a 

hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão 

reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de 

manifestar-se. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 13638724, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos, por conseguinte, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Ana Cristina Feldner Martins Silva e Paulo César da 

Silva, com a consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o 

cônjuge mulher a voltar a utilizar o nome de solteira, qual seja, Ana Cristina 

Silva Feldner Martins, quanto a guarda, visitas e alimentos do filho menor, 

na forma fixada no acordo, bem assim para que sejam implementadas as 

demais obrigações assumidas na avença. Com o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado de averbação ao Serviço Registral Civil competente, 

observando-se a modificação do nome do cônjuge mulher, bem assim 

ressaltando a dispensabilidade da inscrição no livro E do Cartório Local, 

nos termos do Provimento nº 43/2012 da CGJ. Defiro a expedição de ofício 

ao empregador do alimentante, para que este proceda ao desconto da 

pensão alimentícia dos vencimentos do servidor, na forma acordada, a ser 

depositado, na mesma data do pagamento dos vencimentos, na conta da 

representante legal do alimentado. Custas pelos interessados, já 

recolhidas. Ciência ao Ministério Público. Após, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1037551-95.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SOLENIR TORRES NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON NOGUEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1037551-95.2017 VISTOS, ETC. Trata de ação de Divórcio 

Consensual ajuizada por Cleberson Nogueira da Silva e Solenir Torres 

Nogueira da Silva, ambos qualificados nos autos. Compulsando os autos, 

verifica-se que as partes entabularam acordo, requerendo a decretação 

do divórcio, sendo avençado que a cônjuge mulher tornará a utilizar o 

nome de solteira, acordado acerca da guarda, visitas e alimentos do filho 

menor, com renúncia recíproca de alimentos entre os cônjuges. Ao final, 

relataram inexistir bens a serem partilhados, vindicando a homologação da 

avença e a concessão de assistência judiciária gratuita. Facultada a 

emenda a inicial, ID. 11397340, foram recolhidas as custas judiciais no ID. 

11655819. Determinada a manifestação do Ministério Público, este opinou 

pela homologação do acordo. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 

É o Relatório. Decido. Analisando os autos, verifico que a demanda se 

encontra em termos, tendo observado o artigo 731 do Código de Processo 

Civil, de maneira que perfeitamente aplicável ao caso as disposições 

insertas no artigo 487, inciso III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

senão vejamos: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à 

pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. 

Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência 

não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade 

de manifestar-se. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 11131097, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos, por conseguinte, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Cleberson Nogueira da Silva e Solenir Torres Nogueira 

da Silva, com a consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o 

cônjuge mulher a voltar a utilizar o nome de solteira, qual seja, Solenir 

Torres, quanto a guarda, visitas e alimentos do filho menor, na forma 

fixado no acordo, bem assim para que sejam implementadas as demais 

obrigações assumidas na avença. Com o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado de averbação ao Serviço Registral Civil competente, 

observando-se a modificação do nome do cônjuge mulher, bem assim 

ressaltando a dispensabilidade da inscrição no livro E do Cartório Local, 

nos termos do Provimento nº 43/2012 da CGJ. Custas pelos interessados, 

já recolhidas. Ciência ao Ministério Público. Após, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021735-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LOPES DE MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Tendo em 

vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos 

Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou 

a suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009605-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER GOMES DE MOURA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Tendo em 

vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos 

Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou 

a suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006975-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA MENDES COSTA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Tendo em 

vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos 

Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou 

a suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000664-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS IRINEU PRATAVIEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 
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Fazenda (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Tendo em 

vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos 

Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou 

a suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004593-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVINO GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT0018213A-O (ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023895-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Visando a 

segura apreciação do pedido de AJG formulado na inicial, determino que a 

parte autora seja intimada para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos, 

comprovante da condição financeira noticiada na espécie. Após, 

conclusos com urgência. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023884-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES BERNARDES BOTELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA OAB - MT23043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Visando a 

segura apreciação do pedido de AJG formulado na inicial, determino que a 

parte autora seja intimada para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos, 

comprovante da condição financeira noticiada na espécie. Após, 

conclusos com urgência. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023110-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACK IZUMI OKADA OAB - SP90393 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Ante ao exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de tutela, pleiteado na exordial, para determinar a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário proveniente do processo 

nº 5126750/2015 (id. 14422979 - Pág. 3), até ulterior deliberação deste 

juízo. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, consignando às advertências legais. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Sem prejuízo da 

providência supra, colha-se parecer ministerial. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023205-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE CORREA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSÂNGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES OAB - MT11678/O-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Considerando 

a aparente incompatibilidade entre os elementos da ação na forma 

apresentada na peça de ingresso, mormente a apresentação documental 

do ato tido como ilegal, determino que a parte autora seja intimada para 

esclarecer tal aspecto da controvérsia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023324-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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PRIVALIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO GOMES VIGIDO OAB - SP0246800A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Ante o exposto, diante da 

ausência de comprovação imediata de qualquer vício no procedimento 

administrativo, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ALMEJADA. No 

mais, cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, consignando às advertências legais. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023462-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA FUCHS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOHAN FUCHS SELLE OAB - MT17164/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo FORD/KA FLEX, 

Placa NWG-1207, Renavam 00264662040, Fabricação 2010/2011, Chassi 

9BFZK53A3BB277905, de propriedade da Impetrante, sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, até ulterior julgamento de mérito deste writ. Ressalto que, 

esta decisão não restringe a não liberação do licenciamento caso haja 

outras pendências administrativas, tais como, IPVA, Licenciamento e 

DPVAT. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da 

inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de 

praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023502-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARITO NUNES DE MORAIS JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, 

etc. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da 

inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de 

praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022926-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA (IMPETRANTE)

URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA DALCOMUNI OAB - SC16054 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA 

DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos 

etc. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da 

inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de 

praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024003-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA BRODA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT0004156A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: EM 

ANEXO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023863-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON OLIVEIRA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Dispõe o art. 

334 do CPC, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. 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. 

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: 1023901-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROBERTA RICAS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS OAB - MT16264/O (ADVOGADO)

ALINE AUGUSTA RICAS LEITE OAB - MT24974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Dispõe o art. 

334 do CPC, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no 

prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos 

artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024174-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE ROSA DA GUIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA OAB - MT22711-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo modelo GOL 1.0 

ECOMOTION GIV, Placa NTY-2347, Ano 2010/2011, RENAVAM 

225731320, de propriedade do Impetrante, sem a exigência de vinculação 

e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, até 

ulterior julgamento de mérito deste writ. Ressalto que, esta decisão não 

restringe a não liberação do licenciamento caso haja outras pendências 

administrativas, tais como, IPVA, Licenciamento e DPVAT. Notifique-se a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023544-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571/O (ADVOGADO)

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO)

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA OAB - MT23881/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

excelentissimo senhor secretario da secretaria de estado de fazenda do 

mato grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. De acordo 

com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso compete privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar originalmente 

mandado de segurança e o habeas data, contra atos do Governador do 

Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, 

do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de 

Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta 

forma, considerando que a autoridade coatora do presente mandamus é o 

Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, determino a 

remessa dos presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para processar e julgar a presente ação, consignando as 

nossas homenagens. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023964-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FERREIRA DE FREITAS MELO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS GOMES RIBEIRO NETO OAB - RO8591 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SEFAZ/MT (GFPF/SUCIT)e AGENTES DE TRIBUTO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada 

para o fim de determinar à autoridade coatora, que se abstenha de cobrar 

ICMS no transporte de gado bovino entre as unidades rurais de titularidade 

do impetrante indicadas nos autos, respeitado o limite quantitativo de 

semoventes a ser trasladado descrito no id. 14500715 - Pág. 1. 

Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e 

na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). 

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), 
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expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, 

com urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023930-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO MARCEL PEREIRA MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Visando a 

segura apreciação do pedido de AJG formulado na inicial, determino que a 

parte autora seja intimada para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos, 

comprovante da condição financeira noticiada na espécie. Após, 

conclusos com urgência. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029016-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINEL ORMOND FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT0006508A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Ante ao exposto, e 

tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos iniciais, apenas para ratificar a antecipação de tutela e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.500,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC. Após, não havendo 

recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, § 3º do Código de Processo Civil. 

P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011478-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE PE DE PEQUI LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012888-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELIA ERMINIA DA SILVA CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, julgo 

improcedente os pedidos formulados na petição inicial, o que faço com 

fulcro assente no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da 

assistência judiciária gratuita. P. R. I. C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1073771 Nr: 56993-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIR DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALMIR MAZINI 

JUNIOR - OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, 

MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 Certifico que a petição protocolada no dia 13.06.2017 de fls. 106/122 veio 

acompanhada de contrarrazões estranha a estes autos, motivo pelo qual 

intimo o embargado para se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 786363 Nr: 40252-22.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALEXANDRINA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15920/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Autos n.º786363 – Procedimento Ordinário

Vistos etc.

 Considerando a recalcitrância do requerido no cumprimento da liminar 

outrora deferida, intime-se, pessoalmente o Gerente Executivo do INSS, 

para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra o comando 

judicial de fls. 46/47.

Determino, ainda, que o Oficial de Justiça, advirta o referido servidor de 

que não perfectibilização da liminar poderá ser punido como ato atentatório 

à dignidade da justiça (§ 1º, do art. 77, do CPC), desde já fixada no importe 

de 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, atualmente 

correspondente a R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro 

reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do mesmo Estatuto Processual Civil, 

sem prejuízo de eventuais sanções criminais (crime de desobediência), 

civis (improbidade administrativa) e processuais.

 No mais, prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fl.166.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário

 Cumpra-se, com urgência.

 Cuiabá/MT, 3 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos
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 Cod. Proc.: 1031116 Nr: 37316-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MATHILDES TREVISAN PEGORARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN (PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/O/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte embargada para, 

querendo, manifestar-se acerca dos embargos à execução. É o que me 

cumpre

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1275009 Nr: 29492-38.2017.811.0041

 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: FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, AGENTE DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:11.858-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

recolher a diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1030946 Nr: 37232-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA PEREIRA DA SILVA, FILIPE SILVA 

FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julyana Lanes Andrade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT, MAURO CÉSAR GONÇALVES BENITES - 

OAB:12035

 Intime-se o impugnado para manifestar acerca da impugnação ao valor do 

causa, no prazo legal.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020828-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDELVIGES FELIPE DE OLIVEIRA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BARBOSA FELIX OAB - DF50426 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela, requerido na 

inicial. Citem-se os requeridos para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, consignando às advertências legais. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Sem prejuízo da 

providência supra, colha-se parecer ministerial. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016061-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DE AGUIAR BIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar contestação. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011847-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN NICOLINA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar contestação. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014212-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ROBERTO CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Deste modo, não obstante os motivos que calcam a pretensão 

da Parte Requerente, “in casu”, verifica-se imprescindível à manifestação 

dos Requeridos para apreciação da tutela provisória. Assim, citem-se os 

Requeridos para, no prazo legal, apresentar contestação. Após, 

venham-me os autos conclusos para apreciação do pedido de tutela 

provisória. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018161-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

JARI DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Deste modo, não obstante os motivos que calcam a pretensão 

da Parte Requerente, “in casu”, verifica-se imprescindível à manifestação 

dos Requeridos para apreciação da tutela provisória. Assim, citem-se os 

Requeridos para, no prazo legal, apresentar contestação. Após, 

venham-me os autos conclusos para apreciação do pedido de tutela 

provisória. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018376-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

JARI DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Não obstante os motivos que calcam a pretensão da Parte 

Requerente, “in casu”, verifica-se imprescindível à manifestação dos 

Requeridos para apreciação da tutela provisória. Assim, cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, apresentar contestação. Após, 

venham-me os autos conclusos para apreciação do pedido de tutela 

provisória. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010124-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON OAB - MG101649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta maneira, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA 

PROVISÓRIA postulada na inicial, recebendo o Seguro Garantia Apólice n. 

066532018000107750004683, para o fim de reconhecer o direito da 

Requerente em obter certidões positivas com efeitos de negativa, 

referentemente aos créditos objeto do Processo Administrativo n. 

0115-025.541-4, bem como para que este crédito não enseje restrições às 

atividades da Requerente, como o apontamento em órgãos de crédito. 

Expeça-se mandado. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar. 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024289-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA OAB - MT23881/O 

(ADVOGADO)

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571/O (ADVOGADO)

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Assim sendo, como aquele processo foi distribuído anterior a 

este, aquele Juízo se tornou prevento, nos termos do artigo 43 do CPC. 

Pelo exposto, determino a redistribuição do feito, por dependência ao 

processo de n. 1023578-39.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública. Intime-se. Cumpra-se com urgência. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023509-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta forma, ausentes os requisitos imprescindíveis à 

concessão da tutela pretendida, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR 

ANTECEDENTE. Cite-se o Requerido para apresentar contestação. 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1024181-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS ROBERTO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - MT0008922S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Assim, com base nas considerações acima expostas, e atento 

ao Princípio da Vedação à Decisão-Surpresa (CPC, art. 10), intime-se a 

parte autora para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais 

para a concessão de gratuidade judiciária, com fundamento no artigo 99, 

§2° do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 5° inciso LXXIV da 

Constituição Federal, através de declaração de imposto de renda recente 

e declaração de bens, ou efetuar o pagamento das custas no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem o julgamento do 

mérito e cancelamento da distribuição (CPC, arts. 290, C/C, 485, inciso X). 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019422-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JACOB SANTANA SABINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA MONTEIRO OAB - MT10517/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE INFORMAÇÕES DO IPVA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 
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Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Ex 

positis, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR almejada, para o fim de 

determinar a autoridade Impetrada que analise e se manifeste, no prazo de 

10 (dez) dias, acerca do pedido do Impetrante, nos autos de processo 

administrativo colacionado ao ID n°13980628. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020976-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUARA ARRUDA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RIBEIRO DE BARROS OAB - MT16679-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a manifestação do fornecedor (Id. 

14501999), bem como ao explanado por este Juízo ao Id. 14471651, 

intime-se a Parte Autora para que, em 5 (cinco) dias, preste as devidas 

contas, anexando nota fiscal no valor bloqueado, ou realize a devolução 

dos valores não utilizados. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024057-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GAETA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do Sr. 

Oficial de Justiça em diligência para o Hospital só Trauma e Clínica de 

Anestesia e Dor, Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022731-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO GREGORIO MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

ELONET HABITAÇÃO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora Para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do Sr. 

Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo e 

Porto, Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019557-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIAL DE ASSIS FERRAZ NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Diante desses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação 

da tutela. Nos termos do artigo 98 do CPC, presumo como verdadeira a 

insuficiência de recursos das Partes Requerentes para o pagamento das 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. 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. 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, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo 

legal, apresentar defesa. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002780-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVELISE RAMOS BARRIONUEVO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Com 

esses fundamentos, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR apenas para o 

fim de determinar a imediata liberação das mercadorias da Impetrante, 

constantes no TAD nº 1133976-8. Expeça-se mandado, que deverá ser 

cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, se necessário. 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033209-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA BANDEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (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 
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identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Vistos, etc. HOMOLOGO, para que opere seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela parte 

Autora nestes autos de Ação Comum ajuizada por MARIA DA GLÓRIA 

BANDEIRA DE OLIVEIRA contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ Por 

consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento 

no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Autora ao 

pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% 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. Transitado 

em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas baixas. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003226-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BIANCHINI (AUTOR)

FABIANA MENDONCA FERREIRA (AUTOR)

EDIEL DE CASTRO SOUZA (AUTOR)

ILSE GRIGOLETTO FELICIANO (AUTOR)

ISABELLE BONINI (AUTOR)

MARCIA ANDREIA BURGHARDT (AUTOR)

LINCOLN CHRISTIAN BARROS (AUTOR)

PABLO RODRIGO POLITA (AUTOR)

NEUZA DE MOURA (AUTOR)

ALISSON ALBERTO BATISTONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011462-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRANSPORTE-ASSEET (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Ante o exposto, reconhecendo a ausência de 

direito líquido e certo a ser amparado e a consequente ausência de 

condições da ação, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do presente mandamus, 

na forma do art. 10 da Lei n°. 12.016/2009; bem ainda, JULGO a Impetrante 

carecedora de ação e, por conseguinte, declaro EXTINTO o processo, nos 

termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se o 

processo, com as baixas e anotações de estilo. Interposta apelação, 

retornem-me os autos para possível retração, nos termos do § 7º do artigo 

485 do CPC/15. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0502457-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONOPOLIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0502612-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO PURCINELLI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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 da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020778-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREIBE MARIA DE BARROS TAQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO)

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO)

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005587-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 360 de 629



FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas oay 5757, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006988-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MENDES DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, 

etc. Noticia a Parte Impetrante que, embora o Impetrado tenha sido 

intimado, até a presente data não foi cumprida a decisão proferida nos 

autos. Diante disto, determino a intimação pessoal do Impetrado e do seu 

patrono, para cumprirem imediatamente a liminar deferida nos autos, sob a 

pena de multa que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de 

demais sanções. Cumpra-se, expedindo-se mandado.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 921836 Nr: 44470-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - PGE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCONCEIÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 7.180

 Vistos, etc.

 Certifique-se quanto à tempestividade do Recurso de Apelação 

apresentado às fls. 101/103.

Após, intime-se a parte Embargada para, caso queria, apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

Considerando a quantidade de processos apensos que ainda demandam 

de atos nesta instância, desentranhem estes autos dos demais e remeta-o 

ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o recurso interposto.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 921837 Nr: 44471-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - PGE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO, 

OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS, ROGÉRIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 7.180

 Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fl. Retro, encaminhando os autos à Contadoria 

Judicial para o seu mister.

Considerando a mudança de entendimentos acerca dos índices de 

correção, assinalo 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 836352 Nr: 41352-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDER VALTER GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Tendo em vista a petição de fls. 50/52, remeto os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 377024 Nr: 13524-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON JOSÉ COSTA DE ARRUDA, ADECLAIL 

AUGUSTINHO ANTUNES PEREIRA, AILTON EVERALDO DE ALMEIDA, 

AMADEU GOMES PEREIRA, BENEDITO SANTANA DE CAMPOS, 

CLODOALDO ALVES DA COSTA, ELÍZIO ALEXANDRE ANTUNES PEREIRA, 

ELTON DE AMORIM RONDON, ERASMO RUBENS DA SILVA, GIVANILDO 

BEZERRA GUIMARÃES, JOSÉ CAFASSO PEDROSO DE BARROS, 

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO, LUÍS MÁRIO DOS SANTOS PEREIRA, 

MANOEL ADAIR DA SILVA, PAULO EDSON SCHERER DE MORAES, 

RAIMUNDO ARNALDO DE CAMPOS NETO, SAMIR FRANCISCO BARACAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT

 Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, REJEITO os 

embargos de declaração aforados por BENEDITO SANTANA DE CAMPOS 

e OUTROS, contra a decisão de fls. 935/936.

Tendo em vista a homologação dos cálculos descriminados às fls. 

709/913, cumpra-se na integralidade a decisão de fls. 935/936, 

procedendo com a atualização e expedição da requisição de pequeno 

valor ou ofício requisitório, conforme o caso, de forma individualizada, em 

favor dos exequentes e do patrono da causa.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos até 

sua quitação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1041468 Nr: 42275-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA CERVIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 76207 Nr: 7331-59.2002.811.0041

 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: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando a requisição de expedição de pequeno valor, fl. 172, 

arquivem-se os autos até a sua quitação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 114403 Nr: 4315-63.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES PENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.475/MT, HELIODORIO 

SANTOS NERY - OAB:4630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, RUBI FACHIN - OAB:3799

 Intimar o exequente para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos cópia 

legível de seus documentos pessoais, onde devem constar DATA DE 

NASCIMENTO e CPF, eis que constituem dados necessários para a 

expedição do ofício requisitório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 783842 Nr: 37607-24.2012.811.0041

 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: BERNARDINO SANTANA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA - OAB:10.730/MT, PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Tendo em vista o despacho de fls. 87, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029725-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYELLY GONCALVES FUSARI PARAGUASSU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, forneça três orçamentos para análise de 

bloqueio de valores, com os respectivos dados bancários dos 

fornecedores. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 45431 Nr: 1520-41.1990.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISBRAFI - DISTRIB. BRASILIENSE DE FILMES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: francisco de assis - 

OAB:3108/MT, ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - PROC ESTADO - 

OAB:3035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEONE PEIXOTO DO CARMO 

- OAB:4099/GO, ELIANA QUEIROZ DE ALMEIDA - OAB:8415/GO

 Vistos, etc.

Analisando o processo, verifico que as tentativas de penhora de bens em 

nome do executado foram infrutíferas, cabendo, inclusive, registrar que já 

fora tentada a penhora via BACENJUD anteriormente.

Inobstante, considerando que a tentativa de penhora ocorreu há 

praticamente 10 anos atrás, entendo que é o caso de acolher, novamente, 

o pedido do exequente para nova tentativa de bloqueio judicial.

Inobstante, cabe ressaltar que a tentativa visou o bloqueio de contas 

bancárias vinculadas ao CNPJ n. 01.401.736/0004-87, provavelmente de 

uma filial da empresa.

Em simples busca pela internet, me deparei com o CNPJ de sua matriz: 

01.401.736/0001-34 o qual também será incluso na realização do bloqueio 

judicial, com fundamento na efetividade da jurisdição.

Isso posto, DEFIRO o pedido de bloqueio pelo sistema BACENJUD, a recair 

sobre os CNPJ 01.401.736/0004-87 e 01.401.736/0001-34, da executada 

DISBRAFI – DISTRIB. BRASILIENSE DE FILMES LTDA.

O feito permanecerá em gabinete até a realização do bloqueio judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 865926 Nr: 6317-20.2014.811.0041

 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: FORMULA INDY COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 

FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE E GESTOR EXECUTIVO DAS 

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B, HERMEDES PEREIRA PEREZ - OAB:12.065, JEAN LUIS 

TEIXEIRA - OAB:4737, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora, sem manifestação. 

Impulsiono os autos intimando a parte requerida para, querendo, requerer 

o que entender de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1049470 Nr: 46134-57.2015.811.0041

 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: MARIO LÚCIO FRANCO PEDROSA, THIAGO FRANÇA 

CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE 

URBANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 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 declarar 

insubsistente (sem efeitos) as multas F430247826 e F430308194 que 

recaem sobre o veículo VW/JETTA de placa OAY5859, de cor branca, por 

ausência de dupla notificação válida.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 459955 Nr: 29341-19.2010.811.0041

 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: A GRINGS S/A, A GRINGS S/A, A GRINGS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13.536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT, SUELI SOLANGE CAPITULA - 

OAB: PROC. ESTADO

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 782388 Nr: 36027-56.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHELLIP AUGUSTO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, QUALITY 

ALUGUEL DE VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11637, MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - OAB:24.230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora, sem manifestação. 

Remeto os autos conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019299-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MARIO CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato 

Administrativo c/c Obrigação de Fazer ajuizada por MARCIO MARIO 

CORREA DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E 

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE 

PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, devidamente qualificados na 

exordial, objetivando a antecipação da tutela jurisdicional para que seja 

determinada a sua inclusão na lista de classificados como PNE, 

determinando a correção da sua prova discursiva e assegurando a sua 

participação nas demais fases do certame. Conta o Requerente que 

participou de concurso público para o provimento de vagas no cargo de 

Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato 

Grosso, regido pelo Edital nº 1 – PJC/MT. Sustenta que alcançou 45 

(quarenta e cinco) pontos na primeira fase, porém não teve sua prova 

dissertativa corrigida uma vez que a nota de corte para correção foi de 

48.75 pontos e não se classificou entre os 30 (trinta) primeiros candidatos 

PCD. Relata que as questões nº 35 e 47 possuem erros grosseiros, e 

apesar de ter ingressado com recurso administrativo questionando o 

gabarito de tais questões, o recurso restou indeferido por motivos que não 

foram divulgados. Argumenta que com a exclusão dos sete candidatos 

não considerados como PCD, provavelmente teria sua prova discursiva 

corrigida, bem como com a anulação das mencionadas questões 

acresceria 2.50 (dois pontos e cinquenta centésimos) à sua nota, 

perfazendo a nota de 47.50, muito próxima à nota alcançada pelos 

candidatos que empataram com a nota mais baixa para a correção da 

prova dissertativa. Com a inicial vieram documentos. Processo inicialmente 

distribuído junto à Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular 

e posteriormente remetido a este Juízo (fls. 184/185). É o relatório. Decido. 

É cediço, por força da regra do art. 300 do CPC, que a tutela de urgência 

deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ressalte-se que não se tratam de condições alternativas, mas 

aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador. Em 

análise prefacial da questão, não vislumbro a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da antecipação de tutela almejada. Alega o 

Requerente que duas questões da prova objetiva apresentaram erro 

grosseiro, fato que ensejaria a nulidade de tais questões e o aumento de 

sua nota. Argumenta ainda que sete candidatos dos trinta e um 

classificados não foram considerados como PCD, e que com a anulação 

de duas questões obteria a nota final de 47.50, nota esta muito próxima à 

menor pontuação obtida pelos candidatos PCD que tiveram suas provas 

dissertativas corrigidas (48.50), e que com a exclusão destes sete 

candidatos, certamente ficaria entre os 30 (trinta) melhores colocados da 

lista de candidatos com PCD. Para que o Requerente obtivesse os 2.50 

(dois pontos e cinquenta centésimos) pretendidos, seria necessária a 

anulação das duas questões em discussão. Compulsando os autos e os 

documentos acostados, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a 

presença do fumus boni iuris uma vez que para a análise de ocorrência de 

erro grosseiro e consequente atribuição dos pontos ao Requerente, seria 

necessário adentrar ao mérito da questão. Ademais, como só foram 

divulgadas as notas dos 31 (trinta e um) candidatos com PCD melhor 

classificados, não é possível vislumbrar quantos candidatos estariam na 

frente do Requerente e afirmar que, com a exclusão dos sete candidatos 

que não foram considerados como PCD, o Requerente estaria entre os 30 

(trinta) melhor colocados sem o acréscimo dos pontos pretendidos com a 

eventual anulação de duas questões. Com estes esclarecimentos, 

ausente a ilegalidade das normas instituídas em edital ou o seu 

descumprimento pela banca examinadora, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela. Deixo para momento oportuno a análise da 

necessidade de audiência de conciliação tendo em vista as 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016. Presentes os pressupostos, DEFIRO a gratuidade de 

justiça nos termos do art. 98 do NCPC. Citem-se os Requeridos para, no 

prazo legal, contestarem os presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024329-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUÍS GABI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURA GARBIN OAB - RS79875 (ADVOGADO)

LUIZ GILBERTO GATTI OAB - RS65594 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA FERREIRA KRIEGER OAB - RS57189 (ADVOGADO)

CRISTIANO XAVIER BAYNE OAB - RS46302 (ADVOGADO)

CARLOS ANTONIO PERLIN OAB - MT0017040A (ADVOGADO)

MARIANE RABAIOLI CORBARI OAB - RS92376 (ADVOGADO)

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: 

1024329-26.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EDER LUÍS GABI REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Cumpra-se a 

ordem deprecada, com urgência, expedindo-se o necessário, nesta data, 

por oficial plantonista, se necessário for. Comunique-se ao Juízo 

deprecante prestando as informações necessárias. Após, devolva-se à 

origem, mediante a adoção das cautelas de praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 3 

de agosto de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021528-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA FERREIRA DA SILVA MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre as informações constantes no AR 

de Id. 12036236, no prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024208-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TENUTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Vistos, etc. 1 – Homologo a 

desistência requerida pela parte requerente (Id. 14537651), para que 

produza seus efeitos legais (art. 200, parágrafo único, do CPC). 2 – Julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso 

VIII, do CPC. 3 – Sem custas e honorários, visto que não houve a citação 

da parte adversa. 4 – Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e providências de estilo. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014286-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Vistos. Não conheço dos 

Embargos de Declaração, eis que foram opostos intempestivamente. 

Cumpra-se Decisão Id. 13539150. 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: 1011473-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIRE JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

TANDARA TARGA GOMES (REQUERENTE)

PATRICIA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

GONCALINA CLARA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA LILIA POTENCIO FERREIRA REIS (REQUERENTE)

KEILA DE JESUS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDECI JOSE DE CARVALHO UEMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756 (ADVOGADO)

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar as contestações no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1012056-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU GERMANO DA CONCEICAO (AUTOR)

CELMA DE ARAUJO CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (RÉU)

ELONETH - HABITACAO, CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

(RÉU)

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

Outros Interessados:

Sebastiana da Rocha Hermasdorff (TERCEIRO INTERESSADO)

Sueli Fernandes de Souza (TERCEIRO INTERESSADO)

Jose Rosa Simao (TERCEIRO INTERESSADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 
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processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019056-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO OSSUNA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014213-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LUZINEY MARCIO PEREIRA DA SILVA OAB - 545.274.301-49 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Diante do exposto, em consonância 

com o parecer ministerial e, levando em consideração, frise-se, os 

documentos comprobatórios constantes nos autos que demonstram a real 

prestação de serviço médico hospitalar ao paciente, DEFIRO o bloqueio 

judicial de numerário existente na conta única do ESTADO DE MATO 

GROSSO no valor de R$ 90.391,50 (noventa mil, trezentos e noventa e um 

reais e cinquenta centavos), como forma de quitação de pagamento 

valores devidos, decorrido do descumprimento do ente público em cumprir 

com suas obrigações, a ser transferido, para a conta de titularidade da 

empresa QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO 

DOMICILIAR LTDA-ME, Banco Unicred, Agência nº 2305, Conta Corrente 

nº 11.864-8, CNPJ nº 09.457.686/0001-19. O bloqueio deverá ser 

realizado via BACENJUD, observados os termos do Provimento n. 

02/2015-CGJ, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de 

Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda o rastreamento e 

vinculação do valor aos presentes autos. O PRESTADOR DE SERVIÇO não 

necessitará apresentar prestação de contas dos valores recibos, pois já 

encontram-se nos autos as competentes notas ficais. Na sequência, 

intime-se o Requerido para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito. Concretizadas tais providências, 

retornem os autos ao NAT e posteriormente, colha-se novamente o 

parecer ministerial “custos legis”. Cumpra-se, certificando-se e 

expedindo-se o que for necessário. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 753360 Nr: 5260-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH DUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARCILIO DONEGÁ - 

OAB:71241/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDÁ - OAB:10.827-MT, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - 

OAB:3.946/MT

 Tendo em vista que o despacho de fls. 93 não foi publicado, intimo a parte 

autora para tomar ciência do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 751226 Nr: 2972-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANCY BARROS LEÃO MONTEIRO VILELA, R 

J BELO -ME, RAFAEL JERONYMO BELO, GIULIANO SALINA BELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE, ROGÉRIO LUIZ GALLO (PROC. 

ESTADO) - OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SALINA BELO 

NONATO - OAB:175940/SP

 Impulsiono os autos intimando o executado para se manifestar acerca do 

despacho de fl.331

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 888797 Nr: 22454-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CIPRIANO DA SILVA, LUANA DIAS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARIMÉE SOUZA DE MENEZES - 

OAB:5294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A, SERGIO 

BENEDITO BASTOS PARREIRA-PROC. MUNICIPAL - OAB:3845

 Vistos, etc.

Os autos de nº 22454-77.2014.811.0041, não obstante tenha sido 

intimada, a PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, não o devolveu, 

conforme se infere da certidão retro.

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Expeça-se mandado de busca e apreensão dos autos, sob pena de 

caracterização do crime de sonegação de autos, forte no art. 434, I, da 

C.N.G.C.;

b) Às providências. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 377519 Nr: 13881-26.2009.811.0041

 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: ANETTE FRANCINE SARNOVSKI MOSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SUS), SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO MOSER - 

OAB:9.932-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, WILERSON VERANO DE AQUINO 

SOUZA - OAB:PROC. DO ESTAD

 Diante do exposto e das circunstâncias do caso concreto, DEFIRO o 

bloqueio judicial de numerário existente em conta única do ESTADO DE 

MATO GROSSO no valor total de R$ 28.682,92 (vinte e oito, seiscentos e 
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oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), para assegurar a 

aquisição de medicamentos e insumos pelo período de seis meses, 

decorrido do descumprimento da liminar concedida, a ser transferido, para 

a conta de titularidade da autora, que é inscrita no CPF nº 941.059.019-15, 

Banco do Itaú, Agência nº 9676, Conta Corrente nº 19.321-3.O bloqueio 

deverá ser realizado via BACENJUD, observados os termos do Provimento 

n. 02/2015-CGJ, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de 

Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda o rastreamento e 

vinculação do valor aos presentes autos.O AUTOR deverá fazer a 

prestação de contas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de 

aquisição do medicamento e demais insumos, apresentando nota fiscal.Na 

sequência, intime-se o Requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da prestação de contas, conforme disposto no § 4º do 

artigo 11 do Provimento n. 02/2015-CGJ.Cumpridas as determinações, 

encaminhem-se os autos ao MP.Expeça-se o necessário. Intime-se e 

cumpra-se.Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2018.Paulo Márcio Soares de 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 388501 Nr: 24368-55.2009.811.0041

 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: P. H. M., ANETTE FRANCINE SARNOVSKI MOSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO MOSER - 

OAB:9.932-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, MÁRCIA REGINA 

SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Diante do exposto e das circunstâncias do caso concreto, DEFIRO o 

bloqueio judicial de numerário existente em conta única do ESTADO DE 

MATO GROSSO no valor total de R$ 27.960,44 (vinte e sete mil, 

novecentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos), para 

assegurar a aquisição de medicamentos e insumos pelo período de seis 

meses, decorrido do descumprimento da liminar concedida, a ser 

transferido, para a conta de titularidade da sua genitora Sra. Anette 

Francine Sarnovski Moser, que é inscrita no CPF nº 941.059.019-15, 

Banco do Itaú, Agência nº 9676, Conta Corrente nº 19.321-3.O bloqueio 

deverá ser realizado via BACENJUD, observados os termos do Provimento 

n. 02/2015-CGJ, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de 

Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda o rastreamento e 

vinculação do valor aos presentes autos.A parte AUTORA deverá fazer a 

prestação de contas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de 

aquisição do medicamento e demais insumos, apresentando nota fiscal.Na 

sequência, intime-se o Requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da prestação de contas, conforme disposto no § 4º do 

artigo 11 do Provimento n. 02/2015-CGJ.Cumpridas as determinações, 

encaminhem-se os autos ao MP.Expeça-se o necessário. Intime-se e 

cumpra-se.Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2018.Paulo Márcio Soares de 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 790903 Nr: 44964-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICO DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - OAB:DEF. P. / RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, RODRIGO SANTOS 

DE CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A, ROMERO 

SUASSUNA - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17.376-B

 Ação Obrigação de Fazer n.º 44964-55.2012.811.0041 - Cód. 790903

Requerente: Wanderson Gonçalves.

Requerido: Estado de Mato Grosso.

Vistos.

Cuida-se de nova denúncia de descumprimento formulado pela parte 

requerente, em que solicita o fornecimento dos fármacos ANAFRANIL e 

LEXOPRO nas dosagens e quantidades indicadas na prescrição médica 

para continuidade do seu tratamento, conforme o receituário médico 

atualizado carreado.

 Prima facie, intime-se pessoalmente o requerido para, mais uma vez, 

tomar ciência das prestações de contas apresentadas pela parte autora 

às fls. 616/617, sendo-lhe oportunizado o prazo de 10 (dez) dias para 

eventual insurgência, sob pena de preclusão.

Em oportuno, manifeste-se o ente estatal acerca do pedido de bloqueio 

judicial de numerário no valor de 1.227,78 (mil e duzentos e vinte sete 

reais e setenta e oito centavos), no prazo de 05 (dias), pertinente ao 

fornecimentos dos medicamentos ora mencionados, necessários para a 

continuação do tratamento do paciente.

Intimem-se.

Às providências, com urgência, por se tratar de matéria de saúde.

Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 815454 Nr: 21900-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁUREO LÚCIO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MACIEL SANTOS - 

OAB:10.005/MT

 Vistos.

 RENOVE-SE o prazo da decisão anterior, posto que trancorreu "in albis" 

com o feito desaparecido.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 879615 Nr: 16563-75.2014.811.0041

 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: EDINEI MARCOS DA SILVA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida foi 

apresentado tempestivamente. Que intimo a parte autora para, querendo, 

contrarrazoar no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814987 Nr: 21438-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:OAB/MT 12.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WAGNER LEITE DA 

COSTA PINTO, para devolução dos autos nº 21438-25.2013.811.0041, 

Protocolo 814987, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 896155 Nr: 27113-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->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: SUELY SOARES GUEDES, WELIGNEM LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO YUJI MIYASHITA 

PIONA - OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, DENEGO A 

SEGURANÇA.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 230634 Nr: 143-73.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO FERREIRA FILHO, HELENA MARIA 

FERREIRA, JOSE DE ALENCAR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCILENE FORTALEZA DE MORAIS, ESTADO 

DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISÂNGELA DE SOUZA BARROS 

- OAB:9731, JOSÉ DE ALENCAR SILVA - OAB:7.359/MT, JULIANA 

BARBOSA FERREIRA - OAB:9738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA DA COSTA B. 

TEIXEIRA - OAB:PROCURADORA DO, CRISLAINE CAMPOS AFONSO - 

OAB:10.150, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO 

ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Vistos.

Diante da concordância do credor à atualização apresentada pelo ente 

estatal, HOMOLOGO-OS para os fins de direito.

Preclusa esta, expeça-se com urgência o competente RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 853319 Nr: 56030-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DOS SANTOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e, por tudo mais que consta nos autos, 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.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 756359 Nr: 8451-88.2012.811.0041

 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: JOAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, METAMAT - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELLA LIMA BARROS - 

OAB:7478/MT, MARIA LÚCIA DE AQUINO AMARAL - OAB:5.060 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, SIMONE CAFURE BEZERRA - OAB:6.083

 Vistos, etc.

 Novamente, vem o autor aos autos, noticiar lamentável descumprimento 

aos termos do édito sentencial por ato de servidor da Secretaria de 

Administração/Estado de Mato Grosso.

 Pela dicção do art. 139 do CPC, dessume-se que:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe:

 IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”.

Nesse aspecto, apercebe-se que o descumprimento de ordem judicial 

poder comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com 

repercussões para a esfera material do sujeito que participa direta ou 

indiretamente no processo, neste caso o servidor faltoso, que vão desde 

a advertência, até a restrição da liberdade, passando por multa, entre 

outras medidas.

Em decorrência, e levando-se em conta às graves informações prestadas 

pelo autor, determino:

1 – Intime-se, novamente, o requerido, bem como da PGE, para cumprirem 

integralmente e imediatamente os termos da sentença originária que 

inclusive foi mantida em grau recursal, ficando desde já advertidas das 

sanções cabíveis, conforme art. 139 do NCPC e o Provimento nº 56/2008 

da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária, que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais).

3 - Determino, ainda, que após o cumprimento da sentença, apresente 

imediatamente aos autos, documentos comprobatórios do cumprimento da 

decisão, sob pena das mesmas sanções indicadas acima.

 4 – Expeça-se mandado de intimação que deverá ser cumprido inclusive 

por OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, que deverá indicar o nome do 

servidor que recebeu a ordem, para eventual decretação do seu 

encaminhamento A DELEGACIA DE POLÍCIA mais próxima pela prática do 

crime de DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 392106 Nr: 27628-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:

 Vistos.

Diante da concordância manifestada pelo ente público, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pelos credores para que surtam os seus jurígenos 

efeitos.

Preclusa esta, expeçam-se os competentes Precatórios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 861762 Nr: 3120-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA NETA DE CAMPOS, CREUZA ALVES DE 

SOUSA FREITAS, ARÃO MOREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16806/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Tendo em vista o desarquivamento dos autos, intimo a parte autora para 

requerer o que entender de direito, sob pena de novo arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 211321 Nr: 21882-39.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 367 de 629



BARBOSA - OAB:7430-A, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - OAB:4948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CORDOVA FRANÇA - 

OAB:19999/B

 Vistos em correição.

Cumpra-se os termos do édito sentencial proferido nos embargos.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031608-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N. 1031608-97.2017.811.0041 

(PJE 1) Vistos, em substituição legal. Chamo o feito à ordem. Até o 

presente momento, ao que consta dos autos, não foi expedido mandado 

de citação da parte executada, para opor embargos. Assim sendo, 

expeça-se o competente mandado, nos termos da decisão ID. 10345094. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 06 de 

agosto de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022638-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIA- IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1266188 Nr: 26412-66.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE SORRISO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANÁ CHRISTINA EUBANK 

GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a petição de fl.40, remeto os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1001164 Nr: 23933-71.2015.811.0041

 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: CARLOS ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO TAKESHI SENNO DE 

ASSUNCAO - OAB:18648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para, caso queira contrarrazoar na prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165406 Nr: 15320-48.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO FURTADO DE 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CEZAR FABIANO 

MARTINS DE CAMPOS - PROCURADOR, para devolução dos autos nº 

15320-48.2004.811.0041, Protocolo 165406, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168508 Nr: 18070-23.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO FURTADO DE 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDECIO ANTÔNIO DUARTE - 

PROC. DO MUNIC. DE CUIABÁ - OAB:1565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CEZAR FABIANO 

MARTINS DE CAMPOS - PROCURADOR, para devolução dos autos nº 

18070-23.2004.811.0041, Protocolo 168508, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1039331 Nr: 41329-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA METELO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 218636 Nr: 27305-77.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO TOMÁZIO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 

OAB:7.413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR

 Impulsiono os autos intimando a parte requerente para requerer o que 

entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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Processo Número: 1022638-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIA- IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1022638-74.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, em substituição legal. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por JOIA- IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME, 

devidamente qualificada nos autos em epígrafe, contra ato tido por coator 

do SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA e do GERENTE DE 

CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO, ambos ligados à 

SEFAZ/MT, objetivando seja concedida a liminar para impedir a cobrança 

de ICMS Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, determinando 

que a Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos 

moldes art. 131 e 132, incisos III e IV, do Regulamento de ICMS – RICMS/MT 

e Portaria 144/2006, até final decisão de mérito. A autora conta, em 

exaustiva peça de ingresso, que é pessoa jurídica de direito privado, 

C.N.A.E Principal 1610-2/01 – serrarias com desdobramento de madeira, 

C.N.A.E. Secundária 4671-1/00 – comércio atacadista de madeira e 

produtos derivados, estando sujeita ao recolhimento de ICMS. Alega que 

está sendo obrigada a recolher ICMS por meio do Regime de Estimativa 

Simplificado (CARGA MÉDIA), previsto no art. 157 e seguintes do 

RICMS/MT, que aduz ser ilegal. Instruiu a inicial com documentos (alteração 

contratual, procuração e cadastro de contribuintes). Em síntese, é o que 

merece registro. Fundamento. Decido. À vista da legislação que disciplina 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. No caso vertente, analisando 

sumariamente os fatos e os documentos que acompanham a inicial, 

entendo como demonstrada a fumaça do direito e a urgência do pedido. O 

Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 2.734/2010 – introduzindo o 

Regime de Estimativa por Operação –, visando adequar o Regulamento do 

ICMS, impondo obrigação de em única exigência tributária, de ofício, o 

montante apurado a título de antecipação, ICMS Garantido, ICMS Garantido 

Integral, ICMS devido a título de substituição tributária e diferencial de 

alíquota por imobilização ou consumo. Todavia, nota-se que, em relação à 

instituição do regime de cobrança do ICMS por estimativa, a Lei 

Complementar n° 87/96 impõe ao legislador estadual a observância de 

regras específicas, quais sejam, porte ou atividade do estabelecimento 

que justifique o regime; periodicidade do pagamento das parcelas, cujo 

cálculo será feito por estimativa; existência de um determinado período; e 

a garantia de impugnação desse cálculo mediante a instauração de 

processo que assegure o contraditório. Denota-se, pois, que a Lei 

Complementar n° 87/96 admitiu o cálculo do imposto por estimativa nas 

operações em que sua apuração torna-se difícil em função do porte ou da 

atividade do estabelecimento, de modo que o objetivo é justamente permitir 

sua contribuição, facilitando a apuração do valor devido. Como visto, a Lei 

Complementar n° 87/96 impõe ao legislador estadual a observância de 

certas condições para a adoção do regime de apuração por estimativa, 

como a função do porte ou da atividade do estabelecimento que justifique 

tal modalidade, o que não se constata nos arts. 87-J e seguintes do 

RICM/MT, haja vista que a forma de apuração e cálculo do ICMS extrapola 

o arquétipo normativo delimitado na LC n° 87/96, bem ainda havendo 

alterações ao definir o tipo legal tributário, ou seja, a descrição hipotética 

em lei da conduta ou situação que corresponde à ocorrência do fato 

gerador. Por fim, embora a autorização legal para que a cobrança por 

regime de estimativa seja regulada por normas complementares, é certo 

que tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita 

legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem 

ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre na hipótese 

dos autos, visto que a base de cálculo do ICMS Complementar estimado foi 

fixada por norma infra legal, qual seja, o Decreto nº 2.734/2010. E neste 

espeque, ao estipular, no §2º do art. 87-J-1, que a redução da base de 

cálculo “não será inferior à maior proporção verificada pelo contraste 

entre esta e a soma da base de cálculo e soma do valor total da coleção 

de documentos fiscais de entrada encontrados nos bancos de dados 

fazendários para os doze meses imediatamente anteriores ao respectivo 

intervalo temporal”, o Estado de Mato Grosso está inserindo método de 

apuração que foge da clareza e objetividade, visto que desconsidera a 

operação em si mesma para levar em consideração uma carga fiscal 

média relativa a período pretérito. Assim, a supramencionada metodologia, 

além de não alcançar a certeza do cálculo efetivado, ainda incorrerá em 

insegurança jurídica, que, em sede de matéria tributária, funciona como 

uma proteção da confiança do cidadão no Estado, ou Administração 

Pública, ou seja, protege o cidadão no intuito de que os atos praticados 

pela Administração Pública não serão alterados de forma repentina. 

Portanto, “in casu”, do cotejo das alegações da autora com a 

documentação apresentada (doc. ID. 14456041), vislumbra-se a presença 

do fumus boni juris, posto que nesta quadra processual, a forma de 

apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei nº 7.098/98, e 

regulamentado pelo Decreto nº 2.734/2010 (arts. 87-J a 87-J-5 do 

RICMS/MT), extrapola, em princípio, a delimitação contida no art. 26, III, e 

§1º, da Lei Complementar nº 87/96, haja vista que constituem ato jurídico 

de efeito imediato e concreto, com previsibilidade de causar lesão a direito 

subjetivo da Impetrante. Da mesma forma, o periculum in mora resta 

evidente diante do fato de que, em sendo mantido o respectivo método de 

apuração, a empresa ficará sujeita às sanções impostas pelo Fisco 

Estadual. Portanto, presentes os requisitos autorizadores, impõe-se a 

concessão da liminar para impedir a cobrança de ICMS Estimativa 

Simplificada e Estimativa por Operação, determinando que a Impetrante 

seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 

132, incisos III e IV, do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 

144/2006, até final decisão de mérito. ISTO POSTO, e consoante 

fundamentação supra, CONCEDO A LIMINAR vindicada, para impedir a 

cobrança de ICMS Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, 

determinando que a Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração 

mensal, nos moldes art. 131 e 132, incisos III e IV, do Regulamento de ICMS 

– RICMS/MT e Portaria 144/2006, até final decisão de mérito. Notifiquem-se 

as autoridades coatoras a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem 

as informações de praxe, e na oportunidade intime-as do teor desta 

decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do 

Estado sobre a presente decisão, para que, querendo, ingresse no feito 

(art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 

12.016/09). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018. 

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020748-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEBRANDE JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SOUZA PINHO OAB - MT0016004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO
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AÇÃO COMINATÓRIA. PROCESSO N°: 1020748-03.2018.811.0041. (PJE 

3). Vistos, em substituição legal. Cuida-se de petitório aviado pela parte 

autora requerendo a intervenção deste Juízo com vista a serem 

determinadas providências a fim de garantir a efetividade do provimento 

antecipatório, referente o fornecimento do medicamento denominado 

“Opdivo (Nivolumabe)”, nos termos da prescrição fornecida pelo médico 

especialista, a fim de garantir a continuidade do tratamento dos autores. 

Primeiramente, determino a intimação pessoal do Senhor Secretário 

Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário Adjunto, ou quem 

estiver respondendo pelo cargo, para que, imediatamente, adote as 

medidas necessárias ao fiel cumprimento da decisão. O cumprimento da 

decisão deverá ser provado mediante a instrução de documentos, no 

prazo improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da intimação. Intime-se 

também a PGE. Após, com ou sem manifestação, voltem-me cls. os autos 

para apreciação do que couber. Cumpra-se, com urgência, inclusive por 

OFICIAL PLANTONISTA, servindo a presente decisão como mandado. 

Cuiabá/MT, 06 de Agosto de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000213-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT0014547A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

AÇÃO COMINATÓRIA. PROCESSO N°: 1000213-53.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, em substituição legal. Cuida-se de petitório aviado pela parte 

requerente em que requer a intervenção deste Juízo com vista a ser 

intimado o requerido para que cumpra a decisão que determinou a 

realização do procedimento cirúrgico denominado “Cirurgia Bariátrica”, sob 

pena de bloqueio dos valores das contas públicas, a fim de assegurar 

custeio do tratamento. Pois bem. Primeiramente, determino pela última vez 

a intimação pessoal do Senhor Secretário Estadual de Saúde, e na sua 

falta o Senhor Secretário Adjunto, para que, imediatamente, adote as 

medidas necessárias ao fiel cumprimento da decisão. O cumprimento da 

decisão deverá ser provado mediante a instrução de documentos, no 

prazo improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da intimação. Intime-se 

também a PGE. Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de bloqueio. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive por OFICIAL 

PLANTONISTA. Cuiabá/MT, 06 de Agosto de 2018. PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 164972 Nr: 14951-54.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. J. GARAY DA SILVA, DANILO DE JESUS 

GARAY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Intimo do executado na pessoa do seu advogado, para querendo se 

manifestar sobre a Penhora Online conforme status de Fls 15.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40066 Nr: 1541-09.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERAOESTE USINA ELETRICA DO OESTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA VIVIANE DA SILVA - 

OAB:9465/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de pedido formulado pela parte autora requerendo a desistência 

da ação (fl. 137), antes da citação da parte ré.

Nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo a 

desistência requerida, e determino o arquivamento do feito, 

observando-se as formalidades legais.

Deixo de condenar o requerente em honorários advocatícios, tendo em 

vista a desistência da ação ter sido manifestada anteriormente à citação 

do requerido.

 P.R.I.

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de agosto de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25037 Nr: 1365-69.2014.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, GIULIANO CURVO 

MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA PEREIRA 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 12.305/B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:OAB/MT4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:OAB/MT 4617

 Vistos..Pelo exposto:1.REJEITO as teses defensivas apresentadas pelos 

réus JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA e GIULIANO CURVO MUNIZ (fls. 677/693 e 

771/787).2.DESIGNO audiência de instrução para o dia 21-11-2018, às 

14h, oportunidade em que a testemunha Raiana Quirino de Souza Ziech 

(arrolada pela acusação) será inquirida por este Juízo, devendo ser 

requisitada tendo em vista a sua condição de Servidora Pública Federal (fl. 

06).3.INTIMEM-SE o representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e a 

douta Defesa a respeito da audiência designada no item 1.4.EXPEÇAM-SE 

cartas precatórias para as Comarcas de Tabaporã (MT) e Sinop (MT), 

tendo por finalidade as inquirições das testemunhas arroladas pelos réus 

JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA – testemunhas Vilson Campanha dos Santos, 

Sérgio Luiz Moreira e Odimar Martins (fls. 786/787) – e GIULIANO CURVO 

MUNIZ – testemunhas Cleir Farias, Marcos Antônio da Silva Brito, Walfredo 

Batista de Brito, Ogilande Alves de Sousa, Reinaldo Koslinski, Adriano 

Neves da Silva, Reginaldo da Silva Santos e Vanildo Pereira Souza (fls. 

692/693) –, fazendo constar o prazo de 60 (sessenta) dias para o 

cumprimento.5.INTIME-SE a Defesa, cientificando-a do dever de 

acompanhar o cumprimento das respectivas cartas precatórias perante os 

juízos deprecados, inclusive sobre as datas das audiências para a 

inquirição das testemunhas arroladas (Súmula n. 273 do STJ: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado”).Cumpra-se, com 

urgência, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 02 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39035 Nr: 867-31.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVAH FELICIANO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:19.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos para intimar o requerente, para impugnar a contestação, dentro do 

prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38301 Nr: 363-25.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 11 DE JULHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX LONGO PIMENTA - 

OAB:4075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos para intimar o requerente, para impugnar a contestação, dentro do 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38492 Nr: 475-91.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SALGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX MARTINS SALVATIERRA - 

OAB:19.575, JANE STELLE BECCA SANTOS - OAB:23.432, SERGIO 

HENRIQUE DE MARROS MACIEL EL HAGE - OAB:5703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos para intimar o requerente, para impugnar a contestação, dentro do 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22754 Nr: 250-47.2013.811.0082

 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: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR FRANCISCO DE P. ZANGARINI, 

MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI 

ALBURQUERQUE - PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Martins Fontes - 

OAB:11423 B, Michelle Regina de Paula Zangarini - OAB:9.612

 Certifico que a audiência de cociliação marcada para o dia 31.07.2018 às 

10h00 não ocorreu, tendo-se em vista o não comparecimento das partes. 

Assim sendo, redesigno a mesma para o dia 02/10/2018 às 10h30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36872 Nr: 3235-47.2017.811.0082

 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: WANDERLEY IDERLAN PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE MATO 

GROSSO- SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fernanda silva ferreira - 

OAB:19770/O, Ivo Marcelo Spinola da Rosa - OAB:13731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUERENTE: WANDERLEY IDERLAN PERIN

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

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.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30213 Nr: 1767-82.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GE PROMOÇÕES SERVIÇOS DE COBRANÇA E 

TELEMARKRT, ANTONIO MARIO RINALDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:333.339, JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - OAB:22.230

 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

EXECUTADO: GE PROMOÇÕES E SERVIÇOS DE COBRANÇA E 

TELEMARKETING LTDA E OUTRO

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 74/75, por conseguinte, concedo vista dos autos 

ao executado pelo prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 107, II).

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38039 Nr: 168-40.2018.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEIA DA CONCEIÇÃO E SILVA OCAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonnatan Diego V.Ely - 

OAB:22.011, Ueber R. de Carvalho - OAB:4.754, Vinicius Manoel - 

OAB:19532/B

 Diante do exposto, ACOLHO o pedido da executada/excipiente para 

declarar a prescrição quinquenal do débito originário do Auto de Infração 

n. 178506 (fl. 23) e, por conseguinte, a multa cobrada nesta ação, bem 

como JULGO EXTINTA a ação executiva, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Deixo de 

condenar a Fazenda Pública nas custas e despesas processuais por ser 

ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, 

e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 386,43 

(trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos), nos termos 

do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.Outrossim, deixo de 

submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo, 

procedendo-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes nestes 

autos.P.R.I.C.Cuiabá, 31 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31181 Nr: 2655-44.2009.811.0002

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ALESSANDRO ZANGARI LEITE & CIA 

LTDA ME - FERRO NORTE METAIS, MARCIO ALESSANDRO ZANGARI 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Sales de Freitas - 

OAB:7888

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL à fl. 269 

e designo audiência de justificação em relação ao acusado MÁRCIO 

ALESSANDRO ZANGARI LEITE & CIA LTDA ME, a ser realizada no dia 12 

de novembro de 2018, às 14h, momento em que poderá ser fixado o prazo 

de prorrogação do período de prova.

Às providências, expedindo-se o necessário para o cumprimento da 

referida solenidade.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25830 Nr: 575-51.2015.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS UBIRATAN GARMS, MARCOS FERNANDO 

GARMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE 

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO RENNAN PASTRO 

PAVAN - OAB:17354, RENATA CRISTINA PASTRO PAVAN - 

OAB:16.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do e. Tribunal de 

Justiça, requerendo que for de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento.

2. Transcorrido o prazo sem manifestação, arquive-se os autos 

observando-se as formalidades legais.

3. Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de julho de 2018.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 375051 Nr: 16301-25.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDE GONÇALVES DE QUEIROZ, JOSE 

CAETANO DOS SANTOS JUNIOR, ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, JOSÉ BATISTA FILHO - OAB:13696-A/MT

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR o defensor dos acusados o Dr. 

ARDONIL M. GONZALES JUNIOR, OAB/MT 13.945, defensor dos 

acusados Edvande Gonçalves de Queiroz e Alessandro da Silva Oliveira, 

que foi designado o dia 22 de novembro de 2018, para a realização do 

julgamento do acusado pelo tribunal do juri.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 125943 Nr: 13754-22.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINOR DA COSTA PEREIRA, IVONILSON 

PERES DIAS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ - 

OAB:3.079-A

 IMPULSIONO estes autos para intimar o Dr. MOACIR ALMEIDA DE 

FREITAS, OAB/MT 727, que foi designado o dia 02 de outubro de 2018 às 

13hs30min, para a realização de novo julgamento pelo Tribunal Popular do 

Juri do acusado IVONILSON PERES DIAS NUNES.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 113625 Nr: 16957-26.2007.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO SANTOS DA SILVA OU JULIANO 

PEREIRA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA VICENZI BORBONATO 

- OAB:22.174, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT

 CERTIDÃO PARA INTIMAÇÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Certifico, nesta data, que, em observação e atendendo à determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça no Termo de Correição Nº 265/2016, na 

forma que preconiza artigo 431 da CNGC: "O Gestor Judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 03 dias, sob pena de perder o direito à vista fora de Cartório, 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa" intimo o advogado CARLA VICENZI BORBONATO, 

OAB N. 22.174/MT, para devolução, no prazo de 03 dias, dos autos acima 

descritos, com carga desde a data de 23/03/2018, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 122452 Nr: 9227-27.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON DA SILVA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119/MT

 Ofício n.º 11/18/Gab II. Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2018.De: Juiz de 

Direito da 2ª Vara Criminal- Gab. II, da Comarca de Cuiabá/MT, Leonardo de 

Campos Costa e Silva Pitaluga.Ao: Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Pedro Sakamoto, Relator do Agravo em Execução n.º 92724/2017.Senhor 

Relator:Na oportunidade em que apraz cumprimentar Vossa Excelência, 

sirvo-me do presente para prestar as informações que me foram 

requisitadas por meio do malote digital do Departamento da 2ª Secretaria 

Criminal, recebido no dia 26.07.2018, expedido nos autos do Agravo em 

Execução N.º 92724/2017, interposto nesse colendo Tribunal pelo 

Ministério Público em face do agravado Jailton da Silva Gama. ..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 487409 Nr: 26961-73.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERY TABORELLI DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO JOVENTINO 

COELHO - OAB:91093

 Vistos, etc.

Não obstante o pedido de progressão formulado às fls. 232/234, observo 

que não foi feito nenhum cálculo de pena até a presente data, motivo pelo 

qual determino seja elaborado, com urgência, cálculo de pena.

Em tempo, declaro remidos 07 (sete) dias de pena, consoante 

manifestação ministerial de fl. 215 e documentos de fls. 180/187, relativos 

à 90 horas de atividades estudantis.

Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestar sobre o cálculo, 

eventual direito a progressão de regime e documentos de fls. 237/273.

Cumpridas as determinações supra, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 122452 Nr: 9227-27.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON DA SILVA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de processo executivo de pena de Jailton da Silva Gama.

 2. A condenação inicial, encartada na primeira guia de execução, fixou a 

reprimenda de 03 anos de reclusão, em regime inicial fechado e a segunda 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 372 de 629



guia apresenta a pena unificada de 09 anos e 06 meses de reclusão, em 

regime inicial fechado.

3. Prisão inicial realizada no dia 21.05.2007 e soltura efetuada no dia 

14.01.2009 (fl. 54). Nova prisão feita no dia 06.05.2013. Progressão ao 

regime semiaberto ocorrida no dia 27.11.2017.

4. O recuperando solicitou a remessa do executivo a esta comarca, 

visando aqui realizar o cumprimento das condições do regime semiaberto.

5. No dia 09.01.2018 foi preso em flagrante delito nos autos de cód. 

523642, da comarca de Várzea Grande/MT, sendo neste auto também 

efetuada sua soltura.

6. É o necessário. Decido.

DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

7. Nessa perspectiva, DESIGNO audiência de justificação para 03.09.2018, 

às 14h00min.

8. Intime-se o apenado, o advogado via Dje. Ressalte-se no mandado de 

intimação que o não comparecimento a audiência de justificação implicará 

na expedição de novo decreto de prisão.

9. Ciência ao Ministério Público.

DA UNIFICAÇÃO (NOVA CONDENAÇÃO AINDA NÃO ENCARTADA)

10. Em consulta ao site do TJMT (nos autos de cód. 66623, da comarca de 

Santo Antônio do Leverger), constatei a existência de condenação 

transitada em julgado, a qual ainda não se encontra encartada aos autos.

11. Assim, oficie-se ao juízo da vara única da comarca de Santo Antônio 

do Leverger (ação penal cód. 66623), solicitando o envio da guia de 

execução penal.

12. Após, com a juntada da guia, determino seja elaborado novo cálculo de 

pena.

13.Na sequência, dê-se vista ao Ministério Público e a defesa.

14. Cumpridas as determinações supra, tornem os autos conclusos para 

análise acerca da unificação das penas.

15. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 363732 Nr: 3218-39.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGERIO A.C. 

STEFAN - OAB:7.030

 ...10. Assim, e tendo em vista que a pena também visa a reinserção do 

executado no meio social e no mercado de trabalho, tenho por 

desnecessária a manutenção do decreto.11. Ademais, o apenado 

apresentou vínculos na presente comarca, inclusive com endereço 

atualizado, bem como demonstrou interesse em comparecer em juízo para 

justificar o ocorrido e dar seguimento à sua pena.12. Nessa perspectiva, 

REVOGO o decreto de prisão do executado HAROLDO DE SOUZA e 

DESIGNO audiência de justificação para 03.09.2018, às 14h00min.13. 

Recolham-se os mandados de prisão expedidos.14. Intime-se o apenado, 

o advogado via Dje. Ressalte-se no mandado de intimação que o não 

comparecimento a audiência de justificação implicará na expedição de 

novo decreto de prisão.15. Ciência ao Ministério Público.16. Cumpra-se 

com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 499498 Nr: 38580-97.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DEOCAR DE SIQUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297

 Vistos, etc...

Oficie-se ao juízo da Comarca de São Gonçalo/RJ, solicitando a anuência 

daquele juízo quanto ao recambiamento do reeducando para esta 

Comarca.

Instrua o ofício com os documentos de fls. 125 e 134.

Conste o prazo de 05 (cinco) dias para a resposta.

Com a anuência do juízo de São Gonçalo/RJ, oficie-se à Superintendência 

do Sistema Prisional de Mato Grosso, para que adote as providências 

necessárias para o recambiamento.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 333388 Nr: 14148-87.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOELITON ROSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, ROSSELLO FRANSOSI - OAB:6222/MT

 Vistos, etc.

1. Para nortear a presente execução, proceda-se o cálculo de liquidação 

de pena e, após, dê-se vistas às partes para se manifestarem.

2. Por fim, notifique-se o penitente para trazer aos autos comprovantes 

atualizados de residência e de exercício de atividade lícita, no prazo de 10 

dias.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 431463 Nr: 7241-57.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se do processo executivo de pena, figurando como recuperando 

ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA.

Vieram os autos conclusos, a fim de analisar o pedido formulado pelo 

apenado, às fls. 124, no qual requer a retirada da tornozeleira eletrônica, 

sob o argumento de que o equipamento tem lhe impedido de conseguir 

emprego.

 Instado a manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou 

contrariamente ao pleito formulado.

Conforme o art. 33, §1º, “b” do CP, o regime semiaberto deveria ser 

cumprindo em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. No 

entanto, devido a inércia do Estado, em não construir estabelecimento 

apropriado, o cumprimento da reprimenda no regime mencionado tem sido 

mais brando do que o previsto em lei.

 Por outro lado, com a tornozeleira eletrônica, permite-se que o/a penitente 

seja monitorado(a) no local onde se encontra, o que viabiliza a permissão 

para exercer atividades laborais em locais fechados, inclusive, após o 

horário ordinário de recolhimento.

É certo que o trabalho é um instrumento essencial para a recuperação 

do(a) homem/mulher que esteve em estado de prisão. Nesse sentido, a 

Fundação Nova Chance (FUNAC), instituição do Governo do Estado de 

Mato, vinculada à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH/MT), 

intermedia ações que promovem a capacitação profissional dos 

recuperandos, bem como, a inserção deste no mercado de trabalho.

Assim sendo, deixo de acolher o pedido da defesa e determino que o 

penitente seja encaminhado à FUNAC, para ser inserido em uma de suas 

frentes de trabalho.

 Expeça-se o Necessário.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 505480 Nr: 44468-47.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ADRIANO AMORIM LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/DEFESA PRELIMINAR

Prazo:10
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Intimando:DR. EMERSON DA SILVA MARQUES. OAB/MT: 16877

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 531221 Nr: 23034-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA, 

JEFFERSON FERREIRA LEITE, ALAN GUILHERME PINTO SOARES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/DEFESA PRELIMINAR

Prazo:10

Intimando:DR. RAFAEL PINHO CANAVARROS. OAB/MT: 23.907 DRA. 

FERNANDA MENDES PEREIRA. OAB/MT: 4455

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 445461 Nr: 22350-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY SILVA DE SOUZA, JOÃO FERNANDO 

ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANNE FONSECA 

MILHOMEM - OAB:19686/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - 

OAB:19594/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/FASE 403 DO CPP

Prazo:05

Intimando:DRA. DAIANNE FONSECA MILHOMEM. OAB/MT: 19.686

DRA. ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE. OAB/MT: 19.594

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 – Homologo os pedidos de desistência, 

no que se refere às testemunhas do item 5. Cumpra-se o disposto no item 

8, com relação a apresentação de memoriais escritos, com base no art. 

403 § 3º do CPP, sucessivamente, no prazo de 05 dias.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 159064 Nr: 6416-26.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS CARVALHO PEREIRA, 

JEFFERSON ESPIRITO SANTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MAGNO MORO SILVA 

- OAB:12.399, SILVIO EUGENIO FERNANDES - OAB:4282

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. DANIEL MAGNO MORO SILVA. OAB/MT: 12.399

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 26/02/2018, às fls. 

447/458, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR, 

respectivamente os Réus JEFFERSON ESPIRITO SANTO DA CRUZ pelo 

delito descrito no Artigo 157, § 2°, incisos I, II e V do CP, à pena de 05 

(cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento 

de 16 (dezesaeis) dias-multa e MARCUS VINICIUS CARVALHO PEREIRA à 

pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito de reclusão e pagamento de 17 

(dezessete) dias-multa, ambos no regime semiaberto nos termos do Art. 

33, § 3º, 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.: 506924 Nr: 45902-71.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN GUILHERME ALVES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/DEFESA PRELIMINAR

Prazo:10

Intimando:DR. PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS. OAB/MT: 15.980

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 364711 Nr: 4459-48.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR BATISTA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THATIANE ZAITUM CARDOSO 

- OAB:12332/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Igor Batista Borges, Rg: 2.727.839-5 Filiação: Neide 

Aparecida Borges de Souza, data de nascimento: 13/09/1994, 

brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, solteiro(a), ferista, Endereço: 

Rua João Pessoa, Nº 155, Bairro: Cidade Verde, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 30/05/2018, às fls. 

151/157, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR IGOR BATISTA 
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BORGES pelo delito descrito no Artigo 157, Caput, c/c Art. 14, II, ambos do 

CP, à pena de 02 (dois) e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 06 

(seis) dias-multa, regime aberto, nos termos do Art. 33, § 3º, do CP. Sem 

custa processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 427406 Nr: 2727-61.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTIVO KNAPP DE RESENDE

 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 SNTENÇA

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Artivo Knapp de Resende, Cpf: 69696667191, Rg: 

1220894-9 SSP MT Filiação: Airton Inacio de Resende e Maria Naldi Knapp 

de Resende, data de nascimento: 13/09/1982, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Moçambique, 260, Bairro: Santa 

Rosa I, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 11/07/2018, às fls. 

140/147, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR ARTIVO KNAPP 

DE RESENDE pelo delito descrito no Artigo 155, Caput, c/c Art. II, do CP, 

ambos do CP, à pena de 08 (oito) meses e 20 (vinrte) dias de reclusão e 

pagamento de 07 (sete) dias-multa, regime aberto, nos termos do Art. 33, 

§ 3º, do CP. Sem custa processuais, por ser beneficiário da Justiça 

Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 377371 Nr: 18842-31.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDEN GLEYDSON DA SILVA FERREIRA

 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 DE ADVOGADO P/FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DR. CLEBER IRINEU R. DA SILVA. OAB/MT: 17686

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mencionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 – Homologo os pedidos de desistência, 

no que se refere à testemunha do item 5. – O réu, citado e intimado 

pessoalmente, não foi localizado pelo meirinho para ser intimado de seu 

interrogatório, porquanto não ter comunicado a mudança de endereço, 

estando em lugar incerto e não sabido. À vista do exposto, com fulcro no 

artigo 367, do Código de Processo Penal, decreto a revelia em desfavor do 

denunciado Wden Gleydson da Silva Ferreira. 3 – Cumpra-se o disposto 

no item 8, com relação a apresentação de memoriais escritos, com base 

no art. 403 § 3º do CPP, sucessivamente, no prazo de 05 dias.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 159064 Nr: 6416-26.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS CARVALHO PEREIRA, 

JEFFERSON ESPIRITO SANTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MAGNO MORO SILVA 

- OAB:12.399, SILVIO EUGENIO FERNANDES - OAB:4282

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DOS RÉUS DA SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Jefferson Espirito Santo da Cruz Filiação: Justino 

Sebastião da Cruz e Sonia Maria do Espirito Santo, data de nascimento: 

04/08/1989, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 

17, Qd. 208, Cs. 22, Bairro: Pedra 90, Cidade: Cuiabá-MT

Réu(s): Marcus Vinicius Carvalho Pereira, Cpf: 79526977220, Rg: 

1262471-3 SSP MT Filiação: Israel José Pereira e Rute de Jesus Carvalho 

Pereira, data de nascimento: 28/01/1986, brasileiro(a), natural de Campo 

grande-MS, convivente, consultor de vendas, Endereço: Avenida Brasil, 

1432, Bairro: Verdão, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 26/02/2018, às fls. 

447/458, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR, 

respectivamente os Réus JEFFERSON ESPIRITO SANTO DA CRUZ pelo 

delito descrito no Artigo 157, § 2°, incisos I, II e V do CP, à pena de 05 

(cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento 

de 16 (dezesaeis) dias-multa e MARCUS VINICIUS CARVALHO PEREIRA à 

pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito de reclusão e pagamento de 17 

(dezessete) dias-multa, ambos no regime semiaberto nos termos do Art. 

33, § 3º, 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.: 425622 Nr: 805-82.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RENATO DOS SANTOS GOMES DANTAS, 

WILLIAN FRANCISCO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT, ROSEMEIRE DADONA - OAB:17863

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DOS RÉUS DA SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Luiz Renato dos Santos Gomes Dantas Filiação: Luiz 

André Gomes Dantas e Edna Rosa dos Santos, data de nascimento: 

16/05/1997, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), montador de 

calhas, Endereço: Rua Padre Santos, Qd. 18, Lote 28, Bairro: Jardim 

Maringa I, Oarqye Di Kagi, Cidade: Varzea Grabde-MT

Réu(s): Willian Francisco Monteiro, Cpf: 05339252159, Rg: 2570402-8 SSP 

MT Filiação: Aparecido Revelino Monteiro e Cleonice Francisca de Arruda, 

data de nascimento: 10/07/1995, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), estudante, Endereço: Rua Frei Ambrosio Daid Quadra 20, Nº 

11,Próximo A Escola de Metrio, Bairro: Jardim Maringá 1, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 13/03/2018, às fls. 

154/176, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR LUIZ RENATO 

DOS SANTOS GOMES e WILLIAN FRANCISCO MONTEIRO, pelo delito 

descrito no Artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do Artigo 

69 ambos do CP, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, regime 

semiaberto, nos termos do Art. 33, § 2º, letra "c" e § 3º, do CP. Sem custa 

processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.
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Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 517819 Nr: 10051-34.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE STAHL, IZAIAS DIAS DE MOURA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, RUBIA FERRETTI VALENTE - OAB:9994-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RÚBIA FERRETI 

VALENTE, para devolução dos autos nº 10051-34.2018.811.0042, 

Protocolo 517819, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 533720 Nr: 25467-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA ABREU DE OLIVEIRA, BARBARA LUZA, 

JANE ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA KRISTOSCHEK 

MAYER - OAB:13.176/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13.058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:13.318/MT, FERNANDA KRISTOSCHEK MAYER - OAB:, IZAUL 

NUNES - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:IZAUL NUNES

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

05/09/2018, ÀS 13:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Designo o dia 05/09/2018 às 13:40 horas para 

realização da audiência (01 testemunha). Comunique-se o juízo 

deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 533844 Nr: 25592-10.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ORMOND ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. FABRICIO CARVALHO DE SANTANA. OAB/MT: 7066

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

28/08/2018, ÀS 13:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Designo o dia 28/08/2018 às 13:30 horas para 

realização da audiência (01 testemunha). Comunique-se o juízo 

deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518249 Nr: 10435-94.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLY DA SILVA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCIELLY DA SILVA CONCEIÇÃO, 

Cpf: 07025954110, Rg: 29256879, Filiação: Cassia Silva de Almeida e 

Wilton Luiz da Conceição, data de nascimento: 15/09/1999, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), desempregada, Telefone 65 

99274-2653. 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 22 de fevereiro de 2018, por volta das 17h00min, 

no estabelecimento comercial Lojas Studio Z, situado na Rua Pernambuco, 

Bairro CPA II, Cuiabá-MT, a denunciada FRANCIELLY em liame subjetivo e 

divisão de tarefas com a menor Michellen Thayla Nunes Silva - 17 anos, 

subtraíram diversos objetos pertencentes à referida empresa vítima.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 10435-94.2018.811.0042(Código: 

518249)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: FRANCIELLY DA 

SILVA CONCEIÇÃO Vistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que a ré 

FRANCIELLY DA SILVA CONCEIÇÃO não foi citada pessoalmente (fls. 

49/50), diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 51 e determino que 

a acusada seja citada por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, 

do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Na resposta, a acusada poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal da 

acusada ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

a implicada, certifique-se e abra-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 31 de julho de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518693 Nr: 10913-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MARQUES CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GUSTAVO MARQUES CAVALCANTE, 

Cpf: 03719376125, Rg: 214.5795-6, Filiação: Alcides Leao Cavalcante e 

Lindalva Marques Cavalcante, data de nascimento: 12/10/1992, 

brasileiro(a), natural de Nova Olimpia-MT, solteiro(a), desempregado. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 
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resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 27 de outubro de 2017, por volta das 05h30min, 

na residência situada na rua B, nº 08, Bairro: Morada da Serra nesta urbe 

e comarca, o denunciado Gustavo Marques Cavalcante, subtraiu para si, 

um veículo e objetos pessoais pertencentes à vítima Leomarcio.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 10913-05.2018.811.0042 (Código: 

518693)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: GUSTAVO 

MARQUES CAVALCANTEVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se 

que o réu GUSTAVO MARQUES CAVALCANTE não foi citado 

pessoalmente (fls. 67/68), diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 

70 e determino que o acusado seja citado por edital, com prazo de 15 

(quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. O prazo para a defesa começará a fluir a 

partir do comparecimento pessoal do acusado ou defensor 

constituído.Efetuada a citação e não comparecendo o implicado, 

certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 31 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, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334376 Nr: 15114-50.2012.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PEREIRA RIBEIRO, RUI CERQUEIRA 

DA SILVA, JOSÉ NILTON MAIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURÉLIO DA COSTA 

- OAB:14958/MT, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO PEREIRA RIBEIRO, Cpf: 

01873330170, Rg: 14814463, Filiação: Antonio Geraldo Riebeiro e Maria 

Pereira Rondon, data de nascimento: 10/12/1984, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), técnico em informática, Telefone 93020756. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o réu acima qualificado, para que no prazo de 10 (dez) 

dias compareça a esta secretaria para fins de restituir valor de fiança 

arbitrada nos autos, e em prazo igual para que compareça a esta 

secretaria para fins de restituição dos objetos apreendidos nestes autos, 

mediante comprovação, sendo eles: 01 (um) CPU, 01 (uma) multifuncional 

(impressora), 01 (um) notebook marca acer. Sob pena de perdimento.

Despacho/Decisão: Vistos em correição, I – Homologo pedido de 

desistência nesta data.II – Declaro encerrada instrução nesta dataIII – 

Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal. O prazo deverá ser cumprido sucessivamente. IV – Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 03 de agosto 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.: 362096 Nr: 1229-95.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DOS ANJOS SOUZA, EDER FRANK 

PAIXÃO PINTO SILVA, JEFFERSON GARCIA FERREIRA, HIGOR RANGEL 

SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:

 Intimar o advogado do Réu HIGOR RANGEL SOARES FERREIRA para 

apresentar razões de apelação no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 318535 Nr: 17988-42.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES PEREIRA, JOÃO FARIAS 

PINHEIRO, CÉLIO ROBERTO JESUS SOARES, OZIRES PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:

 Intimar a defesa do réu OZIRES PEREIRA DOS SANTOS para que, no 

prazo de 05 (cinco)dias, junte aos autosaProcuração Ad Judicia e a 

Resposta à Acusação, sob pena de multa por desídia.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 529483 Nr: 21284-28.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA SILVA COICARE, BRUNA 

MARIA WANDERLEY SOARES DE CARVALHO, ARENICI CATARINA 

GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT, GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - OAB:22849/O, Ighor 

Migueis Ribeiro - OAB:24804/MT

 Cód. 529483

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Verifica-se que o presente auto de prisão em flagrante foi distribuído 

perante esta 5ª Vara Criminal em 28.06.2018.

 Todavia, em consulta ao Sistema Apolo-TJMT, verificarmos que na data 

de 25.06.2018 já havia sido distribuído perante a 4ª Vara Criminal desta 

comarca outro auto de prisão em flagrante que, apesar de não possuir os 

mesmos flagrados, versa sobre os mesmos fatos (Cód. nº 529172), cujos 

autos do inquérito (Cód. nº. 530596) encontram-se atualmente conclusos 

ao Juízo para a análise da pertinência ou não do recebimento da denúncia.

 Do exposto, com fulcro no art. 83 do CPP, em razão da prevenção, 

DECLINO da competência e determino o envio destes autos para a 4ª Vara 

Criminal de Cuiabá/MT.

Cumpra-se com a máxima urgência.

Cuiabá/MT, 2 de agosto de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 168180 Nr: 15476-23.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIEL MOURA DA SILVA, ANTONIO CLAUDIO 

VIEIRA LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 
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OAB:11548/MT, RAQUEL CALMON FREITAS - OAB:12368-B/MT

 Intime-se os advogados dos réus para que, no prazo de 10 dias, 

manifestem interesse na restituição dos bens apreendidos, sob pena de 

perdimento, nos termos da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 316311 Nr: 15372-94.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB:25038

 Intime-se a advogada do réu para apresentar Resposta à Acusação no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 99118 Nr: 5915-77.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDF, MDSC, GFDS, LMDA, NADS, JWDS, 

JMNDS, LFDS, ASDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, elida penha 

gonçalves - OAB:2886/OAB/MT, ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT, MARCELO DE OLIVEIRA - OAB:11694-B/MT, 

NIVALDO ROMKO - OAB/MT 9.637 - OAB:9.637, PAULO JACOB 

SASSYA EL AMM - OAB:200900/SP, Rúbia Salah Ayoub - OAB:9.239, 

SIDNEY LUIZ DA CRUZ - OAB:231819/SP

 Intime-se os advogados dos réus para manifestarem, no prazo de 10 

dias, interesse na restituição dos objetos apreendidos, nos termos da 

sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 300719 Nr: 17878-77.2010.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZEQUIEL ALVES RIGO, JULIO CESAR DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS DORILEO JUNIOR - 

OAB:13822

 Intime-se o advogados dos indiciados, para manifestar interesse na 

restituição dos bens apreendidos, nos termos da decisão de fls.149.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 168180 Nr: 15476-23.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIEL MOURA DA SILVA, ANTONIO CLAUDIO 

VIEIRA LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT, RAQUEL CALMON FREITAS - OAB:12368-B/MT

 Diante do exposto, em homenagem aos princípios da economia e 

celeridade processuais e, sobretudo, por comungar com os motivos ali 

assentados, adoto como razões de decidir os fundamentos lançados pela 

ilustre representante do Ministério Público, e JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos acusados OZIEL MOURA DA SILVA e ANTONIO 

CLAUDIO VIEIRA DE LIRA, relativamente ao presente caso, em virtude da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos art. 107, inciso 

IV, do Código Penal.DETERMINO a imediata restituição de eventuais 

documentos pessoais e objetos, a quem de direito, desde comprovada sua 

propriedade. Se decorridos 60 (sessenta) dias da data da intimação desta 

decisão e não houverem sido reclamados os bens supramencionados, 

DECRETO a perda das coisas apreendidas em favor da União, podendo 

ser destruídas caso não haja interesse.Da mesma forma, havendo fiança 

depositada nestes autos, nos termos dos arts. 336 e 337 do CPP , bem 

como do art. 1.471 e §§ da CNGC/2016, DETERMINO a RESTITUIÇÃO DA 

FIANÇA atualizada.Em havendo valores apreendidos que não se refiram à 

fiança e que não estejam relacionados com o delito, devolva-se ao seu 

proprietário ou a seus sucessores, intimando-os para tanto, expedindo-se 

edital, se necessário, com o prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se o 

prazo de 10 (dez) dias para comparecer em Juízo para levantamento da 

importância depositada. Escoado o prazo sem manifestação, DECLARO 

desde já o perdimento de qualquer importância lícita depositada nos autos 

em favor do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN.Existindo armas, 

simulacros ou munições apreendidos nos autos, a razão de não mais 

interessarem à persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 

10.826/03, DECRETO o seu perdimento e DETERMINO sejam as mesmas 

remetidas ao Comando do Exército da Região para doação a órgão de 

segurança pública ou destruição conforme o caso.Arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 5 

de junho de 2018.SILVANA FERRER ARRUDAJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 99118 Nr: 5915-77.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDF, MDSC, GFDS, LMDA, NADS, JWDS, 

JMNDS, LFDS, ASDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, elida penha 

gonçalves - OAB:2886/OAB/MT, ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT, MARCELO DE OLIVEIRA - OAB:11694-B/MT, 

NIVALDO ROMKO - OAB/MT 9.637 - OAB:9.637, PAULO JACOB 

SASSYA EL AMM - OAB:200900/SP, Rúbia Salah Ayoub - OAB:9.239, 

SIDNEY LUIZ DA CRUZ - OAB:231819/SP

 Diante do exposto, em homenagem aos princípios da economia e 

celeridade processuais e, sobretudo, por comungar com os motivos ali 

assentados, adoto como razões de decidir os fundamentos lançados pela 

ilustre representante do Ministério Público, e JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos indiciados LISMAR MAGALHÃES DE ARAÚJO, 

ALEXANDRE SOUZA DE FREITAS, MARCOS DA SILVA CANETTE, JOSÉ 

WALTER SOARES DA SILVA, JOSÉ MARCONI NEIVA DE SOUZA, 

GERSON FERREIRA DE SOUZA, LEVI FERREIRA DA SILVA e ANTÔNIO 

SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CAMPOS e NATHÁLIA ARAÚJO DE SOUZA, 

relativamente ao presente caso, em virtude da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, art. 288, do CP, com base no art. 107, inciso IV e art. 109, 

inciso IV, ambos do Código Penal.DETERMINO a imediata restituição de 

eventuais documentos pessoais e objetos, a quem de direito, desde 

comprovada sua propriedade. Se decorridos 90 (noventa) dias da data do 

trânsito em julgado desta e não houverem sido reclamados os bens 

supramencionados, DECRETO a perda das coisas apreendidas em favor 

da União.Da mesma forma, havendo fiança depositada nestes autos, nos 

termos dos arts. 336 e 337 do CPP , DETERMINO a RESTITUIÇÃO DA 

FIANÇA atualizada.Havendo a arma de fogo e munições apreendidas nos 

autos não mais interessam à persecução penal, nos termos do artigo 25 

da Lei 10.826/03, DETERMINO sejam as mesmas remetidas ao Comando do 

Exército da Região para doação a órgão de segurança pública ou 

destruição conforme o caso.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.SILVANA FERRER 

ARRUDAJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 515657 Nr: 8069-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR DE SÃO PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 
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- OAB:9827

 Intimo o advogado DR. AMAZON SUBTIL RODRIGUES para devolver o 

processo Código 515657 no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

aplicação das medidas legais cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 507017 Nr: 46005-78.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR DE SÃO PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado DR. AMAZON SUBTIL RODRIGUES para devolver o 

processo Código 507017 no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

aplicação das medidas legais cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 510098 Nr: 2803-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SALIM LACERDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado DR. DIOGO FERNANDO PÉCORA DE AMORIM para 

devolver o processo Código 510098 no prazo de 03 (três) dias, sob pena 

de aplicação das medidas legais cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 471295 Nr: 11181-93.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALLYS MATHEUS MIRANDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAIS - OAB:18973/MT

 Intimo o advogado DR. DIOGO FERNANDO PÉCORA DE AMORIM para 

devolver o processo Código 471295 no prazo de 03 (três) dias, sob pena 

de aplicação das medidas legais cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 369958 Nr: 10406-83.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMAR MAGALHAES LEQUE, DIEGO JESUS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877/MT

 Intimo o advogado DR. EMERSON DA SILVA MARQUES para devolver o 

processo Código 369958 no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

aplicação das medidas legais cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 482543 Nr: 22303-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALVES RODRIGUES, HEVERSON 

JULIO ANDRADE DE OLIVEIRA, JHEFERSON APARECIDO DO NASCIMENTO 

SANTANA, MELQUISEDEC CARDOSO DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Bonaccordi 

Junior - OAB:5482-A, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:21274/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, 

waldemar rodrigues dos santos neto - OAB:5370

 Intimo o advogado DR. FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA para 

devolver o processo Código 482543 no prazo de 03 (três) dias, sob pena 

de aplicação das medidas legais cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 371103 Nr: 11702-43.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEVERSON GORGETE DA ROCHA, LUCIANO 

SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado DR. HELIO BRUNO CALDEIRA para devolver o 

processo Código 371103 no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

aplicação das medidas legais cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 454347 Nr: 31813-77.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEVEN ADAMS DOS SANTOS EUGÊNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12550

 Intimo o advogado DR. MARCO ANTONIO MAGALHÃES DOS SANTOS 

para devolver o processo Código 454347 no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de aplicação das medidas legais cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 445951 Nr: 22843-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE PAULO PROENCIO CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado DR. MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO para devolver o 

processo Código 445951 no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

aplicação das medidas legais cabíveis.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 155365 Nr: 2712-05.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDINELI FURTADO BATISTA, DANIEL DE 

FREITAS MORAES, RAFAEL DO NASCIMENTO BRANDÃO, LEANDRO DOS 

SANTOS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT

 Processo Crime nº. 2712-05.2010.811.0042 – Cód. 155365

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequação da pauta, redesigno o dia 

20/09/2018 às 13h45min para audiência de instrução e julgamento.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de julho de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 124762 Nr: 11897-38.2008.811.0042
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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): EVANDRO DE SOUZA, MARCELO MIRANDA 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125/MT

 Processo Crime nº. 11897-38.2008.811.0042 – Cód. 124762

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequação da pauta, redesigno o dia 

20/09/2018 às 15h45min para audiência de instrução e julgamento.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 457709 Nr: 35010-40.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839

 Vistos etc.

Declaro encerrada a instrução processual, de modo que determino que 

encaminhem-se os autos para Ministério Público para que apresente as 

alegações finais no prazo legal, e após à defesa.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 417430 Nr: 22649-25.2015.811.0042

 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): ALEXSANDRO DUARTE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 478467 Nr: 18306-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Monteiro 

Araújo - OAB:8510/MT, Mayara Sobral Alves do Carmo - 

OAB:16.529-E, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791, VALENTINA 

EVANITA DE OLIVEIRA - OAB:022.331

 Vistos etc.

Juntem-se as informações prestadas ao MD Relator do HC impetrado em 

favor do réu.

No mais, aguardem-se os autos em cartório até a realização da audiência 

de instrução.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444616 Nr: 21444-24.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAO PAULO CORDEIRO, Cpf: 

06547476103, Rg: 26114566-9, Filiação: Lilian Aparecida Cordeiro, data de 

nascimento: 25/09/1997, brasileiro(a), natural de Aparecida de Goiânia-MT, 

convivente, mecanico, Telefone 65 99234-4774. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal em desfavor de JOÃO PAULO 

CORDEIRO pelo suposto cometimento do delito tipificado no art. 12 da Lei 

nº 10.826/03, ocorrido em 23.07.2016 (Boletim de Ocorrência 

nº2016.228471).

Despacho/Decisão: I – Estabelece a Lei n. 8.625/93:Art. 26. No exercício 

de suas funções, o Ministério Público poderá:I - instaurar inquéritos civis e 

outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para 

instruí-los:(...)b) requisitar informações, exames periciais e documentos de 

autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e 

entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;(...)II - 

requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir 

procedimentos ou processo em que oficie;Nesse sentido, a Lei 

Complementar Estadual n. 416/2010 prevê:Art. 61 No exercício de suas 

funções, o Ministério Público poderá: I - instaurar inquéritos civis e outras 

medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los: 

(...)b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de 

autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e 

entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 

poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (...)III 

- requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir 

procedimento ou processo em que oficie;Disso decorre que o Ministério 

Público, no exercício de suas funções, poderá requisitar informações a 

autoridades federais, estaduais e municipais, bem como a órgãos e 

entidades da administração direta, indireta ou fundacional. Aliado a isso, 

poderá requisitar informações e documentos a entidades privadas. Em 

síntese, a intervenção do Poder Judiciário é dispensada.Posto isso, 

indefiro o pedido de requisição de informações.II – Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Cuiabá/MT, 08 de maio de 2018.Gerardo Humberto Alves 

Silva JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312759 Nr: 11188-95.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILLIARD JUNIOR FIGUEIREDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILLIARD JUNIOR FIGUEIREDO PEREIRA, 
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Cpf: 96689390187, Rg: 13186612, Filiação: Margaret Ahy e João Jeronimo 

Pereira, data de nascimento: 15/03/1982, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, moto taxista e segurança, Telefone 3665-7785. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra GILLIARD JUNIOR FIGUEREDO PEREIRA, pela prática do crime 

descrito no art. 163, § único, III do Código Penal.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Diante da manifestação do Ministério Público 

de fls. 112/115, defiro o pedido quanto à nova tentativa de citação do 

acusado.2. Depreque-se citação e a realização da audiência destinada ao 

oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo ao 

acusado, sob as condições de praxe do Juízo deprecado, homologação 

em caso de aceitação e fiscalização das condições impostas.3. Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343237 Nr: 3304-44.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO AUGUSTO PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THIAGO AUGUSTO PIRES DA SILVA, 

Cpf: 01830285114, Rg: 146.42.107, Filiação: Juarez Campos Silva e Arenil 

Pires Silva, data de nascimento: 19/04/1986, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), entregador, Telefone 992399229. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA , pela prática do crime tipificado 

no art. 306 da Lei nº 9.503/97.

Despacho/Decisão: Vistos.1. RECEBO a denúncia em desfavor do 

denunciado, pois não verificados nenhum dos casos de rejeição liminares 

previstos no art. 395 do CPP.2. Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para 

responder(m) por escrito à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 05, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. No mandado de citação deverá constar a obrigatoriedade 

do Oficial de Justiça indagar ao acusado se ele pretende constituir 

advogado ou se o Juiz deve nomear lhe um Defensor Público para 

patrocinar a sua defesa e, neste caso, as razões pelas quais não tem 

(têm) a intenção de contratar defensor (art. 1373, § 3º da CNGC).5. Não 

apresentada resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, encaminhem-se os autos à douta Defensoria Pública 

Estadual para oferecê-la no prazo de 10 (dez) dias.6. Junte-se aos autos 

informações sobre os antecedentes do acusado constantes no Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC).7. Apresentada resposta, 

venham-me conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386687 Nr: 673-59.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LUCIANO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO LUCIANO MENDES DA 

SILVA, Cpf: 23899590244, Rg: 447468, Filiação: Rita Barbosa da Silva e 

João Mendes da Silva, data de nascimento: 30/06/1971, brasileiro(a), 

natural de Guajara-mirim-RO, casado(a), pedreiro, Telefone 8428 7787. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público 

Estadual contra FRANCISCO LUCIANO MENDES DA SILVA, pela prática do 

crime descrito no art. 129, §9º, do Código Penal.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para 

responder(m) por escrito à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.2. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 05, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).3. No mandado de citação deverá constar a obrigatoriedade 

do Oficial de Justiça indagar ao acusado se ele pretende constituir 

advogado ou se o Juiz deve nomear lhe um Defensor Público para 

patrocinar a sua defesa e, neste caso, as razões pelas quais não tem 

(têm) a intenção de contratar defensor (art. 1373, § 3º da CNGC).4. Não 

apresentada resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, encaminhem-se os autos à douta Defensoria Pública 

Estadual para oferecê-la no prazo de 10 (dez) dias.5. Junte-se aos autos 

informações sobre os antecedentes do acusado constantes no Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC).6. Apresentada resposta, 

venham-me conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376834 Nr: 18258-61.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA CLEIA ROCHA DA CONCEIÇÃO VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARTA CLEIA ROCHA DA CONCEIÇÃO 

VITOR, Cpf: 00790551179, Rg: 1268493, Filiação: Isabel Salviano da 

Rocha Conceição e Jose Raimundo da Conceição, data de nascimento: 

01/07/1983, brasileiro(a), natural de Guarulhos-SP, casado(a), Telefone 

8113-8113. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 
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nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia distribuída em 16/12/2014 para a 

instauração de Ação Penal Pública Incondicionada, na qual a 

Representante do Ministério Público imputa a acusada MARTA CLEIA 

ROCHA DA CONCEIÇÃO VITOR a prática da conduta tipificada no Art. 

129,§ 9º, do Código Penal – lesão corporal praticada no ambiente familiar, 

porque em data de 09/04/2013, na residência localizada na Av. 04, casa 

22, quadra B, bairro Real Parque, nesta Capital, ofendeu a integridade 

física da vítima Isabelly Aparecida Rocha Brandão (sua filha), 

causando- lhe lesões descr i tas  no Laudo Per ic ia l  n º 

1.9067.2.2013-43496-01, fls. 14/19. Na data dos fatos, a Acusada 

aparentemente não gostou de que sua filha, ora vítima, telefonasse para a 

avó paterna dizendo que queria vê-la, a Acusada se utilizou de um cabo 

de vassoura e bateu na vítima, causando-lhe lesões corporais nas regiões 

masseterina, carotidiana e maleolar externa, fls. 05/06.

Despacho/Decisão: 1. Depreque-se ao Juízo de Vilhena-RO, a audiência 

destinada ao oferecimento da proposta de suspensão condicional do 

processo à acusada - no endereço indicado às fls. 92, sob as condições 

de praxe do Juízo deprecado, homologação em caso de aceitação e 

fiscalização das condições impostas.2. Cite-se para responder por escrito 

à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, os quais serão contados a partir 

da audiência de proposta do sursis processual a ser designada pelo Juízo 

do domicilio da ré.3. Cancelo a audiência designada às fls. 96.4. Ouça-se 

o MP sobre a certidão de fls. 98.5. Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 477158 Nr: 17000-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU BARBOSA, EVANDRO ALEXANDRE 

FERRAS LESCO, RONELSON JORGE DE BARROS, JANUÁRIO ANTONIO 

EDWIGES BATISTA, GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651/O, 

FRANCISCO DE ASSIS DO RÊGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - 

OAB:29.071 OAB/PR, JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB:56722, 

LUCIANA GABARDO - OAB:78.507 OAB/PR, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216, 

STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115/B, Tenaressa Aparecida 

Araújo Della Líbera - OAB:7031, THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5928

 (...) INDEFIRO o pedido de revogação daquelas.Ademais, havendo 

conexão entre o presente feito e o IP nº 1210/DF (2017/0118862-5), 

avocado pelo STJ, DEFIRO o pleito do Ministério Público para determinar a 

remessa de cópia da mídia digital contendo o interrogatório do réu CB PM 

Gerson Luiz Ferreira Correa Junior, a ser dirigido ao Ministro Mauro 

Campbell (IP 1210/DF - 2017/0118862-5).Da mesma forma, atendendo à 

postulação ministerial e em busca da verdade real, solicite-se à 

mencionada autoridade o envio de cópia do depoimento prestado pelo CB 

PM Gerson Luiz Ferreira Correa Junior aos Delegados Flávio Stringueta e 

Ana Cristina Feldener, no âmbito do IP 1210.O ofício deverá ser 

encaminhado com cópias desta decisão, do parecer ministerial de fls. 

5511/5512 e documentos que o acompanham, bem como com cópia da 

mídia do interrogatório judicial do réu CB PM Gerson Luiz Ferreira Correa 

Junior prestado nesta ação penal.Intimem-se.Às providências.MURILO 

MOURA MESQUITAJuiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 505902 Nr: 44892-89.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON COSME E CARVALHO LOPEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa do seu ADVOGADO para 

ciência do envio da Carta Precatória para as Comarcas de Sinop-MT e 

Marcelândia-MT, em 03/08/2018, via malote digital código de rastreabilidade 

n. 81120183553611 e 81120183554296, respectivamente, com a 

finalidade de inquirição das Testemunha arroladas pela Acusação, bem 

como para, querendo, acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 464946 Nr: 4823-15.2017.811.0042

 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): LUCIMAR FERREIRA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZEU DO NASCIMENTO 

NASSARDEN - OAB:11338

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do envio da CARTA PRECATÓRIA para a Comarca de NOBRES-MT, 

em 03.8.2018, via malote digital Código de Rastreabilidade 

81120183555193,com a finalidade de inquirição de testemunhas arroladas 

pelo Ministério Público, KELVIN ELIZEU DA COSTA AMIK e ADEILSON 

SEBASTÃO FERREIRA, bem como para acompanhar o trâmite da missiva 

naquele juízo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 478628 Nr: 18445-64.2017.811.0042

 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): EDSON NOVAES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu advogado para ciência 

da expedição de Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Juína-MT, para 

inquirição das Testemunhas arroladas pelo Ministério Público, VALDIR 

PETTRO e HADRIEL DA SILVA BIZARELLA, bem como para no prazo legal, 

querendo, apresentar QUESITOS visando instruir a deprecata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 469666 Nr: 9576-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JANE PATRICIA LIMA CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZADORA LEDUR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO F. PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT 15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT

 VISTOS ETC.

 DESIGNO para o dia 14.9.2018, às 13h30min a realização de sessão de 

posse e compromisso dos Membros do Conselho Especial de Justiça, bem 

como de instrução para oitiva das testemunhas de acusação.

Ademais, tendo em vista o rol de fls. 655/656 e considerando que as 

testemunhas Roger Thomaz Rotta, Airton Arruda Santos, Welton Juliano 

Almeida Costa, Jeferson Ataíde Sampaio e Maiuson da Silva Santos já 

foram ouvidas na audiência de instrução realizada às fls. 1977/1985, no 

ato instrutório acima designado deverão ser ouvidas as testemunhas de 

acusação Antônio Claro (genitor da vítima), Jane Patrícia Lima (genitora da 

vítima), Maurício Júnior dos Santos, Thiago Serafim Vieira e TEN CEL 
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Willckerson Adriano Cavalcante.

Solicite-se a devolução das missivas expedidas às fls. 1907/1921 

independentemente de cumprimento.

Expeça-se o necessário para a realização do ato designado.

 Os presentes saem intimados.

 Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 481844 Nr: 21653-56.2017.811.0042

 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): EDGAR DE FIGUEIREDO MONGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13.945/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa do seu ADVOGADO para 

querendo, se manifestar na fase do Art. 427 do CPPM, no prazo legal.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 459790 Nr: 37282-07.2016.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JANUARIO DE VASCONCELOS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDER GODOY - 

OAB:16194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para apresentar os quesitos, no 

prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 336142 Nr: 17198-24.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA NUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para, no prazo de 5 dias, 

manifestar quanto aos documentos novos juntados.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 436968 Nr: 13294-54.2016.811.0042

 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): JURANDIR JOSÉ DA SILVA NETO, JOILIAM 

JANUÁRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JACKELINE M. M. PACHECO - 

OAB:10402, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878/AC

 "... ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para CONDENAR os acusados JOILIAM JANUÁRIO DOS SANTOS, vulgo 

“maninho”, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 

21.09.1986, filho de Neuza Dark Januário e Joamilson Belinelio dos Santos, 

residente e domiciliado na Rua Nova Olímpia, n. 108, bairro Santa Izabel, 

em Cuiabá/MT e JURANDIR JOSÉ DA SILVA NETO, vulgo “tucura” e 

“dentinho”, brasileiro, convivente, funileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido 

em 24.03.1997, filho de Juarez José da Silva e Sonia Maria de Oliveira, 

residente e domiciliado na Rua Presidente João Goulart, nº 137, bairro 

Santa Izabel, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei 

11.343/06. (...) TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de 

JOILIAM JANUÁRIO DOS SANTOS, (...) no patamar de 05 (cinco) anos e 

09 (nove) meses de reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a 

pena de multa em 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias, que atento ao 

art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação sócio-econômica 

do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos (...) FIXO o regime prisional de início em 

SEMIABERTO (...) TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor 

de JURANDIR JOSÉ DA SILVA NETO, vulgo “tucura” e “dentinho”, (...) no 

patamar de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.Levado pelos 

mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 525 (quinhentos e vinte e 

cinco) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a 

situação sócio-econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta 

avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos..."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 519440 Nr: 11601-64.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RENAN RODRIGUES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Incidente. 11601-64.2018.811.0042 – Cód. 519440

Requerente: RENAN RODRIGUES COELHO

Pedido de Restituição de Bem Apreendido

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de restituição aforado MARIA DE FÁTIMA NEVES, pelo 

qual requer a restituição do veículo HB20 CONFORT PLUS marca HYNDAI - 

Ano/Modelo 2015/2016 - cor Branca - placa PWW-2193, de 01 (um) 

aparelho de telefone celular da marca Apple iPhone 5S 16 GB NCM/SH 

85171231, 01 (um) relógio da marca oriente MGSS1151 D2XX NEOSPORT 

e 01 (um) kit relógio da marca Champion, devidamente especificados nas 

petições de fls. 05/08 e 52/53, apreendidos em decorrência dos fatos 

narrados na Ação Penal de n. 12705-91.8218.811.0042 – Cód. 520634.

Sustenta o requerente que é o proprietário dos bens, que foram adquiridos 

por meios lícitos.

Oportunizada vista dos autos, o representante do Ministério Público 

manifestou-se DESFAVORÁVEL ao pedido, sob a justificativa de que os 

bens ainda interessam ao processo (fl. 60/62).

É o relatório.

DECIDO.

Registre-se que, no âmbito da Lei n. 11.343/06, prevê o art. 62 que: “os 

veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de 

transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer 

natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a 

sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia 

judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de 

legislação específica”.

Por sua vez, o art. 63 dispõe que: “ao proferir a sentença de mérito, o juiz 

decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, 

sequestrado ou declarado indisponível.”

Já o art. 118 do Código de Processo Penal assinala que: “antes de 

transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão 

ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

No presente caso autos, conquanto os documentos apresentados pelo 

requerente levem à conclusão de que seja o proprietário do automóvel e 

dos objetos, tenho comigo que não podem ser restituídos no presente 

momento.

Digo isso, pois, nesta fase incipiente, não há certeza absoluta de que os 

objetos estejam isentos de relação com o tráfico de entorpecentes, em 

especial com relação ao carro, posto que o caderno investigativo 

apresenta fortíssimos elementos de que estava servindo ao ilícito , 
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conforme bem ilustrou o “Parquet”:

 “(...) Os depoimentos das testemunhas na fase de investigação foram 

claros em revelar que parte da droga foi apreendida no interior do veículo 

(08 oito porções de maconha dentro da caixa de ar-condicionado), que 

era conduzido por Renan Rodrigues Coelho, que foi preso em flagrante 

junto com Bruno Borges Ferreira e Clemair Pereira de Oliveira (...) Quanto 

aos demais objetos, em razão de seus valores, necessária a manutenção 

de sua apreensão até a sentença, haja vista suspeita de que tenham sido 

adquiridos com proventos ilícitos, considerando a altamente lucrativa 

venda de drogas (...).” – parecer de fls. 60/62.

Somado a isso, denota-se que a inicial acusatória recebida narra que a 

apreensão do veículo se deu após o mesmo ser alvo de denúncia anônima 

que relatava o exercício do tráfico ilícito de drogas.

Destarte, entendo imprescindível a manutenção da apreensão dos bens, 

pois ainda interessam ao processo, sendo certo que o momento adequado 

para deliberação acerca da sua destinação será por ocasião da prolação 

da sentença.

Nesse sentido:

 “(...) A análise conjunta dos arts. 118 e 120 do CPP e 91, II, a, do CP 

permite concluir que a restituição da coisa apreendida é possível quando o 

requerente é comprovadamente o seu proprietário; o bem não interessar 

mais ao processo; não tiver sido adquirido com proventos da infração 

penal, tampouco haja sido usado como instrumento para a prática do 

delito, o que não ocorre no caso. 3. A pena de multa imposta, 

proporcionalmente situada, não pode ser afastada, porque representa 

uma sanção de caráter penal; sua exclusão, mesmo se demonstrada a 

condição de pobreza do apelante, violaria o princípio constitucional da 

legalidade. Precedente.” - REsp 853604/RS. 4. Apelação desprovida. – 

TRF-1 - ACR: 00079811920124013000 - Relator: JUIZ FEDERAL ALDERICO 

ROCHA SANTOS (CONV.), Data de Julgamento: 27/01/2015. – Destaquei.

Ante todo o exposto, ACOLHO a cota ministerial de fls. 60/62 para, nos 

termos do art. 118 do CPP, INDEFERIR o pedido de restituição formulado 

por RENAN RODRIGUES COELHO.

Transcorridos os prazos legais arquive-se o presente feito, trasladando 

cópia da presente decisão para os autos de Cód. 520634.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 417532 Nr: 22750-62.2015.811.0042

 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): OSEIAS DE FREITAS LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

AÇÃO PENAL N°. 22750-62.2015.811.0042 - 417532

Ação Penal nº: 22750-62.2015.811.0042 - 417532

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Ré: Oseias de Freitas Lemos

Data e Horário: Quarta-feira, 01 de Agosto de 2018, 15:40 horas.

PRESENTES

Juiz de Direito: Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Promotor de Justiça: Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques

 Defesa do réu: Paulo Gustavo Fernandes Melo - OAB/MT 18.188

Réu: Oseias De Freitas Lemos

DELIBERAÇÃO FINAL DO MM. JUIZ: Vistos, etc.: Aberta audiência de 

continuação, constatou-se a ausência do ilustre advogado PAULO 

GUSTAVO FERNANDES MELO - OAB/MT 18.188 e da testemunha de 

defesa BRENDA KAMILLY DAS NEVES COSTA. Em vista disso 

DETERMINO que se intime o defensor do acusado OSEIAS para que no 

prazo de 48 horas, informe se insiste na referida testemunha, sob pena de 

desistência tácita. Com a manifestação nos autos ou transcorrido o prazo, 

volte-me concluso para analise. Cumpra-se. NADA MAIS. Mandou, então, 

o MM. Juiz que encerrasse o presente termo que lido e achado conforme 

vai assinado por todos. Eu, ____________ Pedro Edwardo Frozi Rippel, 

Estagiário, que o digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 519440 Nr: 11601-64.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RENAN RODRIGUES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do requerente sobre o resumo da decisão proferida 

nos autos acima: (...Ante todo o exposto, ACOLHO a cota ministerial de 

fls. 60/62 para, nos termos do art. 118 do CPP, INDEFERIR o pedido de 

restituição formulado por RENAN RODRIGUES COELHO.

Transcorridos os prazos legais arquive-se o presente feito, trasladando 

cópia da presente decisão para os autos de Cód. 520634.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2018.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 453089 Nr: 30255-70.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DA SILVA OHLAND, WILSON 

CARLOS DE PAULA EUPHASIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: carolina galvao peres - 

OAB:18428/B, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, EDILENE DIAS 

VIRMIEIRO BALBINO - OAB:9625/MT

 Vistos, etc.: Aberta audiência de continuação, constatou-se a ausência 

da testemunha de acusação ERLON DE PINHO NOVAIS. Considerando a 

insistência do MP na inquirição da testemunha ausente e visando o 

encerramento da instrução, REDESIGNO a presente audiência para o dia 

16/08/2018, às 16:10 horas. Saindo os presentes intimados. Para tanto, 

requisite-se e intime-se à referida testemunha que não se fez presente. 

Cumpra-se. NADA MAIS. Mandou, então, o MM. Juiz que encerrasse o 

presente termo que lido e achado conforme vai assinado por todos. Eu, 

____________ Pedro Edwardo Frozi Rippel, Estagiário, que o digitei e 

assino.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 431980 Nr: 7845-18.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERNANDES DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando:Réu(s): João Fernandes de Souza Silva, Rg: 707437 Filiação: 

Norberto Evangelista de Souza e Maria Bartolina de Souza Silva, data de 

nascimento: 30/05/1972, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

trabalhador braçal, Endereço: Chacara Situada No Cinturão Verde, Linha 

17, Próximo A Caixa D'agua., Bairro: Pedra Noventa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO RÉU para que manifeste, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se tem interesse nos objetos referidos à fl. 26.

Resumo da inicial:Assim agindo, o denunciado JOÃO FERNANDES DE 

SOUZA SILVA violou as normas contidas no art. 213 (2x) cc. 14, II e 213 

(várias vezes) cc. 71, tudo cc. 69 e 226, II, todos do Còdigo Penal, com 

relação à vítima Andreia Almeida Souza e Silva e art. 213 (várias vezes), 

226, II e 71, todos do Código Penal com relação à vítima Adriana Almeida 

Souza e Silva.

Decisão/Despacho:Vistos. Em análise aos presentes autos e 
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considerando a sentença proferida às fls. 168/170, verifico que os objetos 

apreendidos à fl. 26 em mais nada importa para solução da lide. Assim 

sendo, intime-se o acusado, via edital, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste se tem interesse nos objetos referidos à fl. 26. Cumprido o 

disposto acima, ou transcorrido o prazo sem manifestação do denunciado, 

encaminhem-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 352833 Nr: 14273-21.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ROBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o réu na pessoa de seu advogado 

de defesa, Adjalma Bomdespacho de Oliveira OAB/MT 4356, para que 

compareça a audiência de instrução e julgamento no o dia 17/08/2018 às 

13h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 42353 Nr: 6782-70.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI FERREIRA DE PAULA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:19193, LEA TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:12753/MT

 Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, com base no artigo 386, 

inciso I, do Código de Processo Penal, para o fim de ABSOLVER o réu 

GLADSON FÁBIO SANTANA BARROS, devidamente qualificado, das 

acusações que lhe foram imputadas, em virtude de estar provada a 

inexistência do fato. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes 

autos e procedam-se as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 358700 Nr: 21015-62.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO JOSÉ NEGRÃO 

MARCELO - OAB:14.599-A/MT

 Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o fim 

de:a) ABSOLVER o réu CÍCERO PAULINO DA SILVA, devidamente 

qualificado, com fulcro no artigo 386, inciso I, do Código de Processo 

Penal, da acusação que lhe foi imputada na denúncia em relação ao crime 

de estupro de vulnerável contra a vítima Luani Ariele de Moura Silva (artigo 

217-A, caput, do Código Penal), em virtude da comprovada inexistência do 

delito;b) ABSOLVER o réu CÍCERO PAULINO DA SILVA, devidamente 

qualificado, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, da acusação que lhe foi imputada na denúncia em relação ao crime 

de estupro contra a vítima Ithylla Gabrielle de Moura Silva (artigo 213 do 

Código Penal), em virtude da inexistência suficiente de prova para a 

condenação;c) CONDENAR o acusado CÍCERO PAULINO DA SILVA, 

qualificado nos autos pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável 

contra a, então, menor de 14 (quatorze) anos Ithylla Gabrielle de Moura 

Silva nos termos do artigo 217-A, caput, do Código Penal com as 

disposições da lei 8.072/1990.(...).PENA DEFINITIVAAssim, fixo a pena 

final do réu em 12 (doze) anos de reclusão, a qual torno definitiva nesse 

patamar, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do 

crime.Regime de pena: O regime inicial de cumprimento da pena será o 

fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código 

Penal.Substituição da pena: Descabe qualquer substituição vez que o 

acusado não preenche os requisitos do artigo 44 do Estatuto Repressivo, 

em razão da pena ser superior a 04 (quatro) anos.Suspensão condicional 

da pena: Deixo de conceder ao acusado a suspensão condicional da pena 

em razão da pena cominada (superior a 02 anos), vedação do artigo 77 do 

Código Penal. Da prisão preventiva: Considerando que o réu encontra-se 

solto e, por ora, não há a presença de alguns dos fundamentos 

ensejadores da prisão preventiva, concedo-lhe o direito de recorrer em 

liberdade.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 358700 Nr: 21015-62.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO JOSÉ NEGRÃO 

MARCELO - OAB:14.599-A/MT

 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 

09/06/2017 às 14h30min.

No mais, determino que a Sra. Gestora desentranhe as fls. 63/67 dos 

autos, uma vez que não pertencem ao feito.

Intimem-se o réu, a defesa e testemunhas arroladas pelas partes.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 529865 Nr: 19800-56.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO COSTA, REGINEI LUIZ DE PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5.925

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

 AUTOS Nº 19800-56.2010.811.0042 – CÓDIGO 529865

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): MARCELO COSTA, REGINEI LUIZ DE PAULO

INTIMANDO: Réu(s): REGINEI LUIZ DE PAULO, Cpf: 69428247200, Rg: 

000554.253 SSP RO Filiação: Almentino Luiz de Paulo e Maria Eva 

Rodrigues, data de nascimento: 27/06/1976, brasileiro(a), natural de 

Marilaque-MG, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua Eurildes Silva 

Santos, N.670, Bairro: Vila Mineira, Cidade: Rondonópolis-MT

Réu(s): MARCELO COSTA, Cpf: 07017972902, Rg: 10.030.039-7 SSP PR 

Filiação: Daniel da Costa e Altamira Spozito da Costa, brasileiro(a), natural 

de Ivaiporã-PR, , mecânico, Endereço: Avenida Lima Bernardo, Nº 20, 

Bairro: Jd. Tropical, Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO DOS ACUSADOS 

REGINEI LUIZ DE PAULO E MARCELO COSTA, acima identificados, do 

inteiro teor da denúncia, fazendo parte integrante deste, INTIMANDO-O(S), 
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para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar(em) resposta à acusação, por 

meio de advogado legalmente constituído nos autos, conforme determina 

do artigo 396 do CPP.

RESUMO DA INICIAL: REGINEI LUIZ DE PAULO, vulgo “NEGÃO” ou 

“ALEMÃO”: denunciado como incurso nos artigos 180, § 1° e 2° (duas 

vezes) e 288, parágrafo único, c/c art. 29 e 69, todos do Cdigo Penal c/c a 

Lei 9.034/95;

MARCELO COSTA: denunciado como incurso nos incursos nos artigos 

180, § 1° e 2° (duas vezes) ; artigo 311 e 288, parágrafo único, c/c art.29 

e 69 todos do Código Penal c/c a Lei 9.034/95.

 DECISÃO/DESPACHO: Nos autos desmembrados, PROCEDA-SE a citação 

e intimação do acusado Reginei Luiz de Paulo e Marcelo Costa, via edital 

para apresentar resposta à acusação, nos termos do artigo 361, do CPP.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danyelle Roberto Alves 

Lacerda, digitei.

 Cuiabá - MT, 3 de agosto de 2018.

 Rosevete dos Santos Maciel Teixeira

 Gestor(a) Judiciário(a)

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 387834 Nr: 1915-53.2015.811.0042

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFV, JSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO BRAVIN DE SOUZA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6591

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informem a forma como vem ocorrendo as 

visitas à filha do casal (local, período, na presença de terceiras pessoas) 

e para que, em igual prazo, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 404977 Nr: 9503-14.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO AIRES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 9503-14.2015.811.0042 CÓDIGO 404977

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): TIAGO AIRES DOS SANTOS

INTIMANDO: Vítima: Orga Aires dos Santos, Cpf: 62137395134, Rg: 

147298 SSP MT Filiação: Pedro Aires e Otilia Silva Aires, data de 

nascimento: 21/01/1958, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), do 

lar, Endereço: Rua Q, Q.4, Casa 11,, Bairro: João Bosco Pinheiro, Cidade: 

Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA SENTENÇA

DECISÃO/DESPACHO: IX. Posto isto, com base no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal, julgo improcedente o pedido da denúncia e 

absolvo o réu Tiago Aires dos Santos, brasileiro, convivente, pedreiro, 

natural de Cuiabá-MT, RG. nº 20731825 SSP/MT, filho de Antônio Miranda 

dos Santos e Orga Aires, residente na Rua Q, Primavera do Leste, nesta 

Capital, das acusações lançadas contra o mesmo na denúncia ofertada 

pelo MP. X. Homologo as desistências formuladas pelas partes. XI. 

Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 11.340/2006. XII. 

Procedam-se as anotações e comunicações constantes no item 7.16.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça. XIII. 

Transitado em julgado, procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos XIV. Sem custas XV. P.R.I.C. - 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. 140/143, via edital 

com prazo de 20 dias. II. Intimem-se. III. 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, IVA CAMPOS DA 

SILVA, digitei.

Cuiabá - MT, 13 de março de 2018.

Wellitom Osorski Goulart

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 515598 Nr: 8011-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTON DEBONI DOS 

SANTOS - OAB:20677/O

 Vistos etc.

I. Sobre as preliminares suscitadas pela defesa diga o MP.

II. Após, conclusos para análise das preliminares e para verificação 

acerca da eventual ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 

397 do CPP.

 III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 473756 Nr: 13657-07.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848-B/MT

 Vistos etc.

I. Certifique-se se houve o trânsito em julgado da sentença de fls. 212/217.

II. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 458795 Nr: 36206-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE MORAES 
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SIQUEIRA - OAB:MT/3575-B

 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 decisão de fls. 48/49, via edital 

com prazo de 20 dias.

II. Após, volvam-me conclusos os autos.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 440136 Nr: 16695-61.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIERRE QUEIROZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacy Nilso Zanetti - OAB:2968

 Vistos etc.

I. Certifique-se se a apelação foi interposta no prazo legal, previsto no art. 

593 do CPP .

II. Sendo tempestiva a interposição, recebo o recurso no seu efeito 

suspensivo, nos termos do art. 597 do CPP .

III. Intime-se o apelante para, em oito dias, apresentar suas razões 

recursais.

IV. Apresentadas as razões recursais, abra-se vista à parte ex adverso 

para suas contrarrazões em igual prazo.

V. Observe o Cartório que se houver assistente esse arrazoará, no prazo 

de três dias, após o Ministério Público .

VI. Findos os prazos para apresentação das razões, com ou sem elas, 

remeta-se o feito à superior Instância para reexame da matéria, nos 

termos e prazo previstos no art. 601 do CPP .

VII. Intimem-se.

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 480331 Nr: 20123-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÉRCIO ROBSON DA SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:20920/O

 Vistos etc.

I. Sobre as preliminares suscitadas pela defesa diga o MP.

II. Após, conclusos para análise das preliminares e para verificação 

acerca da eventual ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 

397 do CPP.

 III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 163161 Nr: 10489-41.2010.811.0042

 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: TDJQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13179-B, VALQUÍRIA DE CARVALHO AZEVEDO - OAB:9.359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - OAB:7057/MT

 Vistos etc.

I. Trata-se de cumprimento de sentença que reconheça a obrigação de 

fazer , com fulcro nos art. 536 e seguintes do CPC (fls. 432).

 II. Intime-se o executado para que, em 15 dias, cumpra com sua obrigação 

de fazer.

III. Proceda-se a alteração do tipo da ação para cumprimento de sentença.

 IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 163163 Nr: 20968-30.2009.811.0042

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDJQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - OAB:7057/MT, ROSALVO PINTO BRANDÃO - OAB:2255-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALQUÍRIA DE CARVALHO 

AZEVEDO - OAB:9.359/MT

 Vistos etc.

I. Desapem-se o presente feito e devolva ao arquivo.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110073 Nr: 2038-80.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, DLDAG, 

SLDAG, SGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACLDAG, DLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarissa Bottega - 

OAB:6650/MT, Gleison Gomes da Silva - OAB:19605, Mariana 

Gomes de Oliveira - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CATIUCIA DE ALMEIDA 

GARIGLIO - OAB:10126/MT

 Pelo exposto:1)Ciente decisão proferida nos autos do Agravo de 

Instrumento n° (...), pelo E. TJ/MT, que concedeu parcialmente o efeito 

suspensivo almejado, para sobrestar a suspensão do poder familiar da 

Agravante, ora requerida, e para restabelecer provisoriamente a guarda 

compartilhada das crianças D. L . de A. G. e S. L. de A. G. entre os 

genitores, sendo uma semana com cada um dos pais, folhas 

484/489;2)Indefiro o pedido de Habilitação do Sr. Samuel Gesualdo 

Gariglio, de folhas 88/89, para integrar a lide, na qualidade de terceiro 

interessado, bem como os pedidos de folhas 419/422 e 490/493, pois o 

profissional será indicado por este Juízo;3)Nomeio o(a) psicólogo(a) 

____________________________, para o acompanhamento psicológico 

da criança D. L. de A. G., conforme decisão proferida às folhas 

80/80-v;4)Determino a intimação da Equipe Técnica deste Juízo para que 

realize, no prazo de 10 (dez) dias, estudo psicossocial com as partes 

envolvidas, com ênfase na situação das crianças, e outros aspectos que 

julgar necessários, nos termos do art. 167 do ECA;5)Dê-se vistas ao 

Ministério Público, para que, caso queira apresente impugnação à 

contestação;6)Publique-se a presente decisão para conhecimento dos 

advogados cadastros nos autos.7)Apos, voltem-me conclusos para 

outras deliberações.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102256 Nr: 5632-73.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, HES, SCOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

5632-73.2016.811.0063, Protocolo 102256, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108211 Nr: 494-57.2018.811.0063
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 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, asp, aSP, 

SRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

494-57.2018.811.0063, Protocolo 108211, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106752 Nr: 3688-02.2017.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, aSP, asp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3688-02.2017.811.0063, Protocolo 106752, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96274 Nr: 409-42.2016.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSM, VMSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTAGIARIO VINICIUS KIKY 

PINHEIRO YOSHIDA - OAB:, Geandre Bucair Santos - OAB:7.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aderzio Ramires de 

Mesquita - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

409-42.2016.811.0063, Protocolo 96274, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91819 Nr: 610-68.2015.811.0063

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDOMdM, GCDPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Castro Menezes - 

OAB:16.545/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:PGE

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

610-68.2015.811.0063, Protocolo 91819, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 99401 Nr: 3126-27.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, PNdC, VNdC, VdON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline de Oliveira Novais - 

OAB:7287, José Antonio Borges Pereira - OAB:MP, Vanessa de 

Oliveira Novais - OAB:6.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helio Passadore - 

OAB:3.008-A, Rosangela Passadore dos Santos - OAB:6084/O

 Vistos etc..., A realização da perícia interessa a todos os envolvidos, mas 

principalmente à adolescente e aos pais, que devem se preocupar com a 

saúde psicológica da púbere, portanto, todos os interessados devem 

cooperar (sob pena de litigância de má fé) para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º CPC).Pelo 

exposto,1)Dê-se ciência da nomeação à perita, ora nomeada, Rosangela 

Katia Sanches M. Ribeiro. Fixo desde já para a entrega do laudo o prazo 

de 30 dias, a contar da data do início dos trabalhos;2)Intimem-se as partes 

Ueber Roberto de Carvalho e Vanessa de Oliveira Novais, que deverão 

dentro do prazo de prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos (art. 

465 § 1º, inciso I, II e III do CPC);3)Intimem-se os genitores Ueber Roberto 

de Carvalho e Vanessa de Oliveira Novais, dando lhes ciência que 

deverão arcar na proporção de 50% pra cada um, com os honorários da 

psicóloga Leiliane Novais Siqueira, no valor de R$ 1.200,00, de folhas 713, 

referente aos atendimentos prestados a adolescente em julho/agosto de 

2016;4)Após, conclusos para os fins do artigo 470 do CPC;5)Oficie-se ao 

Juizado Especial Criminal da Capital solicitando cópia integral dos autos, 

sob o código n° 124082, que apura os maus tratos praticados pelo 

Requerido Ueber Roberto de Carvalho contra o adolescente Vinicius 

Novais de Carvalho;6)Oficie-se ao Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá solicitando cópia integral do processo criminal (ação penal), sob 

o código 441372, que apura o delito de estupro de vulnerável praticado 

por Ueber Roberto de Carvalho contra a adolescente Priscila Novais de 

Carvalho;7)Publique-se a presente decisão para ciência dos advogados 

Rosangela Passadore OAB/MT 6084 e Jaqueline de Oliveira Novais 

OAB/MT 7287, com restrição, por se tratar de processo que tramita em 

segredo de justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 103454 Nr: 951-26.2017.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, TdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS, LMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brainher de Moura Paz 

Pereira - OAB:23324/O

 Vistos etc.

 I – Defiro o pedido de vistas de fls. 108, pelo prazo legal.

II – Cadastre-se no Sistema Apollo a procuração de fls. 109.

III – Em seguida, intime-se o advogado Brainher de Moura Paz Pereira.

IV – Após, voltem-me conclusos.

V - Publique-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 102983 Nr: 558-04.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CACV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cardoso Sales de 

Oliveira - OAB:7590-B/MT, EVANEIDE MARTINS DE FREITAS - 

OAB:8345/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19458/O

 Assim, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo, conheço dos 

embargos, mas deixo de acolhê-los.a)Publique-se com restrição para 

ciência dos advogados das partes, por tratar-se de processo que tramita 

em segredo de justiça.b)Transladem-se cópias desta decisão para os 

processos em apenso, tendo em vista que neles também foram 

interpostos com o mesmo objeto. c)Após, diga o Ministério Público 

requerendo o que entender devido;d)Em seguida, nada sendo requerido, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, e após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107813 Nr: 124-78.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELMT, TKdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I – Tendo em vista o teor da Cota Ministerial de fls. 42/44, determino que:

a) Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC;

b) Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada;

c) Publique-se o presente despacho para ciência da advogada constituída 

Tainã de Campos Rondon OAB/MT 22.017.

d) Em seguida, observa-se que o feito versa exclusivamente sobre 

matéria de direito, razão pela qual, conforme preconiza o artigo 355, I, do 

CPC , não há necessidade de dilação probatória . Nesse sentido já decidiu 

o STJ: “ REsp. 2832, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8-90, DJU 17.9.90);

e) Assim, desapense-se dos autos código 99961, certificando em ambos, 

e, após, voltem-me conclusos para sentença, lançando no Sistema Apollo 

o código 36,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111311 Nr: 3061-61.2018.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDSR, MDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA FERNADES BORETTI - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 a) Intime-se a advogada Olivia Fernandes Boretti OAB MT 12.948 para 

impulsionar o processo no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o 

artigo 269 e 272 ambos do NCPC;

b) Após, dê-se vistas ao Ministério Público para ciência e requisição do 

que entender de direito;

c) Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 108389 Nr: 651-30.2018.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPO, EAVO, MAVO, JPAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS, TMVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:OAB/MT 10.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelos motivos acima expostos:

1) Revogo a guarda provisória do adolescente Eduardo e das crianças 

João Pedro e Matheus concedida liminarmente em favor da tia avó paterna, 

Sra. Elida Piedade Occhiena, às folhas 17-v/18, nos termos do artigo 35 do 

ECA;

2) Concedo a guarda do adolescente Eduardo Alves Verão Occhiena, e 

das crianças Matheus Alves Verão Occhiena e João Pedro Alves Verão 

Occhiena, em favor da avó materna Magali Leite Alves, nos termos do 

artigo 33 e seguintes do ECA;

3) Lavre-se termo de guarda e compromisso, nos termos do art. 32 do 

ECA;

4) Traslade-se cópia desta decisão para os autos de n° 

649-60.2018.811.0063, em apenso;

5) Considerando que o domicílio das crianças será na cidade de Antônio 

João/MS, com fulcro no artigo 147, inciso I, do ECA e na Súmula nº 383 do 

STJ, acolho o parecer ministerial de fls. 220/224 e, declino da 

competência, deste autos e dos autos de n° 649-60.2018.811.0063 (em 

apenso), em favor do Juízo da Vara da Infância e Juventude de Comarca 

Antônio João/MS;

6) Publique-se a presente decisão para ciência da advogada Ingrid de 

Souza Eickhoff OAB/MT 10.216;

7) Dê-se vistas ao Ministério Público para ciência desta decisão;

8) Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104607 Nr: 1888-36.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACDAD, CRCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB:16113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Dispositivo

 Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, 

na forma do art. 485, III, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intimem-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas necessárias.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 22031 Nr: 4382-64.2005.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Lemes Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Data Box CCR Midia e Informatica LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto da Cunha Macedo - 

OAB:8074, Geraldo da Cunha Macedo - OAB:7077

 Procedo intimação da parte credora, para, no prazo de 10 dias, requerer 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 4153 Nr: 129-64.2004.811.0072

 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 José Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Moacir Tortorelli, Miguel Carlos Tadeu 

Atala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Tardin - OAB:4479/MT, 

MIRCIELLY LAURA SANT´ANA DE SOUZA OJEDA - OAB:16753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Paulo Zambrim 

Mendonça - OAB:6576/MT, RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - 

OAB:15384/O, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - OAB:14974/MT

 Vistos,(...).II-De proêmio impõe determinar seja realizada a regularidade na 

representação do executado, porquanto a advogada subscritora da 

petição de Ref. nº 109 não ostenta poderes para representação do 

executado, de modo que defiro o prazo de 05 (cinco) dias para 

regularização.III- (...). Assim é que oportunizo a juntada de documentos a 

fim de apreciar o pleito formulado, sob pena de indeferimento e expedição 

de Alvará Judicial em favor do credor.Intime-se. Cumpra-se.João Alberto 

Menna Barreto DuarteJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 4153 Nr: 129-64.2004.811.0072

 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 José Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Moacir Tortorelli, Miguel Carlos Tadeu 

Atala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Tardin - OAB:4479/MT, 

MIRCIELLY LAURA SANT´ANA DE SOUZA OJEDA - OAB:16753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Paulo Zambrim 

Mendonça - OAB:6576/MT, RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - 
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OAB:15384/O, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - OAB:14974/MT

 Vistos,

Tendo em vista que a penhora via Bacenjud foi parcialmente frutífera 

(extrato juntado em ref. 97), intime-se a parte executada da referida 

constrição para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal, nos termos 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95.

Após, voltem-se conclusos para apreciar os demais pedidos de 

informações (RFB, CCS, INFOSEG e INFOJUD).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 31211 Nr: 158-75.2008.811.0072

 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: Vanilce Neves Saikkonen

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cícero Alves Leite - OAB:10.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Aportou aos autos informação de que a beneficiária do Alvará de 

Autorização expedido em favor de JULIANA NEVES SAIKKONEN 

compareceu à Agência da Caixa Econômica Federal e foi-lhe informado 

que não há valores a serem liberados em seu favor.

 Resta prejudicado o pedido para expedição de alvará eletrônico para 

liberação da quantia diretamente à conta bancária fornecida haja vista a 

inexistência de valores depositados em conta judicial vinculada a este 

processo.

 Observo, contudo, que consoante Alvará (Ref. 40), datado de 

08.09.2008, destinado à liberação da cota parte de Vanilce Neves 

Saikkonen, constou que a CAIXA SEGURADORA S/A deveria depositar o 

remanescente - 25% - em "Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: agência: 417, conta 600.000-2, BANCO BRADESCO; 

esse valor vinculado ao processo e à ordem judicial".

 De outra parte, não há nos autos comprovante de que o valor foi 

depositado em conta judicial, o que impossibilita a solicitação de vinculação 

ao Departamento de Depósitos Judiciais.

Desse modo, determino seja oficiado à CAIXA SEGURADORA S/A e à 

Agência 417 do Banco Bradesco para que prestem informações sobre o 

valor correspondente à conta parte de 25% que deveria ter sido 

transferida para Conta Judicial, conforme constou no Alvará de 

Autorização (Ref. 40).

 Intime-se.

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1529 Nr: 1686-59.2003.811.0060

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meive Franzini Cardinali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credicard S/A Adm. de Cartões de Crédito.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Maltz Scheir - 

OAB:8848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivana Luciano Ferri - 

OAB:4650, Patrick Alves Costa - OAB:7993-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LYVIA CHRYSTINA 

MIRANDA PEDROSO, para devolução dos autos nº 

1686-59.2003.811.0060, Protocolo 1529, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Portaria

PORTARIA Nº 40/2018-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora PATRÍCIA CENI, Juíza de Direito 

designada para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser 

convocados extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do 

Torcedor na Arena Pantanal, no dia 04.08.2018 (sábado) das 16h00min às 

19h30min: JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR

Thais Oliveira Nascimento (Assessora)

Maria Aparecida Gonçalves (Assessora)

Maria Angela Viñé (Gestora judiciária)

Carlos Daniel Souto (Técnico de Informática)

Elezeu Calazans de Queiroz (Agente de infância)

Marisete Garcia Duarte (Agente de infância)

Jackson Liceti Fontoura (motorista)

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a esta Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº  0705695-83.2015.8.0001,  para averbação na f i cha 

funcional.Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 04 de agosto de 

2018.PATRÍCIA CENI

Juíza de Direito

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-19.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO ALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FLORIANO VITOR DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

18/10/2018 , Hora: 10:20, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, 

etc.Certifique-se quanto à realização de sessão de conciliação com todos 

os requeridos, designando nova audiência acaso não efetivada. Já 

apresentadas contestações pelos dois primeiros requeridos, intime-se o 

autor para, querendo, impugná-las.Quanto ao requerido Floriano, acaso já 

intimado da sessão de conciliação, certifique-se quando ao decurso do 

prazo de resposta. 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: 0504715-57.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MULTPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (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.Certifique o Senhor Gestor acerca da regularidade 
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de intimação da sentença de ID 5518924, bem como quanto aos 

advogados da parte autora habilitados no sistema PJe.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: 1002346-28.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELUCIA PINTO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (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.Deixa-se de receber os embargos de declaração 

juntados no ID. 9882264, por não ser cabível contra decisão de 

indeferimento de liminar. Como se sabe, a oposição de embargos de 

declaração nos Juizados Especiais só é admitida contra sentença ou 

acordão, em conformidade com art. 83, da Lei nº 9.099/95. Determina-se à 

secretaria de certifique sobre a realização da audiência de conciliação. 

Intime-se o advogado da parte autora para impugnar as contestações. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-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: 1000599-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELPIDIO CAMILO FERREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO OAB - MT1933-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA (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. Compulsando os autos verifica-se que o autor 

distribuiu, em datas diferentes, para varas diversas dois processos contra 

os mesmos réus (autos 1007145-57.2018.8.11.0041- 4ª Vara da Fazenda 

e 1000599-09.2018.8.11.0001 - JEFAZ) com idêntico objeto, tão somente 

invertendo a ordem dos réus no polo passivo. Instada a se manifestar 

sobre a litispendência, a parte autora quedou-se inerte. No quadro 

apresentado, o juízo deve velar pela extinção de um dos processos 

idênticos, sendo a ação posteriormente proposta a que deverá ser 

extinta.O sistema PJe identifica que no processo registrado com o n.º 

1007145-57.2018.8.11.0041 (distribuído por último) foi proferida decisão 

pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública determinando a 

remessa a este juizado. O feito atualmente aguarda cumprimento desta 

decisão. Desse modo, a fim de se evitar a tramitação simultânea de duas 

a ç õ e s  i d ê n t i c a s ,  a g u a r d e - s e  a  v i n d a  d o s  a u t o s 

1007145-57.2018.8.11.0041 da 4ª Vara da Fazenda) e apense a este para 

apreciação da litispendência. Após a associação dos supramencionados 

autos, conclusos. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003330-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FABIANO BARBOSA DE AQUINO (REQUERENTE)

LEONARDO OLIVEIRA HASIMOTO DOS SANTOS (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 em Data: 

18/10/2018, Hora: 10:30, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Ante o 

exposto, DETERMINA-SE A LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO A 

DOIS AUTORES, com fundamento no artigo 113, § 1º, do CPC, 

mantendo-se apenas os 2 primeiros autores identificados na petição inicial 

desta ação. De consequência, INDEFERE-SE a petição inicial em relação 

aos demais litisconsortes ativos e JULGA-SE extinto o processo, sem 

resolução do mérito, de modo a permitir a distribuição de ação individual ou 

em litisconsórcio limitado a dois requerentes. Retifique-se o polo ativo no 

sistema Pje. Deve o Senhor Gestor riscar todos os ID’s referentes aos 

documentos alusivos aos litisconsortes que não comporão este processo, 

mantendo o trâmite da ação somente em relação aos dois primeiros 

autores identificados na petição inicial. Após as providências relativas a 

reordenação, designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001854-02.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SOARES CINTRA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA SENA OAB - MT0017790A 

(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: 

1001854-02.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROSANGELA SOARES 

CINTRA SENA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação proposta em face da FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. Secretarias não possuem personalidade jurídica para 

compor o polo passivo da ação, razão pela qual devem ser substituídas 

pelas respectivas pessoas jurídicas de direito público que integram, como 

órgão da administração. Assim, FACULTA-SE, desde logo, à parte autora 

que promova emenda da petição inicial com o escopo de adequar o polo 

passivo pelo respectivo ente público, com nome, CNPJ e demais dados, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Intime-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001868-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (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: 

1001868-83.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

endereço atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1001742-33.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEBUZARADAN GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (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 Processo: 

1001742-33.2018.8.11.0001. REQUERENTE: NEBUZARADAN GONCALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

emendar a inicial juntando orçamento de hospital particular do pedido 

pleiteado para fins de verificação da competência deste Juizado Especial 

da Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, retorne os autos em conclusão para 

prosseguimento do feito. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000774-03.2018.8.11.0001. REQUERENTE: CLEONICE DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial 

juntando orçamento do pedido pleiteado para fins de verificação da 

competência deste Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e 

julgar o presente feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retorne os 

autos em conclusão para prosseguimento do feito. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001853-17.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1001853-17.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Notifique-se o representante judicial da Fazenda 

Pública para que se manifeste acerca do conteúdo da petição inicial no 

prazo de 72 horas, conforme disposto nos arts. 1.059 do CPC e 2º da Lei 

8437/92. Após, conclusos 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001870-53.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOMAR URBANO FRANCA (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 DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:18/10/2018, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001878-30.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE GOMES CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA OAB - MT0007671A (ADVOGADO)

HILOMAR HILLER OAB - MT0010768A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(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: 18/10/2018, 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001843-70.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAILDE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (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: 

1001843-70.2018.8.11.0001 REQUERENTE: NAILDE ALVES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE 

PROTESTO C/C DANOS MORAIS, cujo escopo é declaração de nulidade do 

débito tributário de ITCMD no valor de R$10.050,23 (dez mil, cinquenta 

reais e vinte e três centavos), já inscrito em dívida ativa. O art. 43 do CPC 

estabelece que: Art. 43. Determina-se a competência no momento do 

registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 

absoluta. (g.n.) A competência em razão da matéria é de natureza 

absoluta. No caso foi estabelecido pelo TJMT vara privativa para as ações 

relativas a discussão dos débitos inscritos em dívida ativa, de modo que 

nesse caso em que pese o valor atribuído à causa ser inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos fica superada em razão da inscrição do 

débito em dívida ativa o que atrai outro juízo competente em razão da 

matéria. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao 

referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a competência para “processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa”. A instalação da referida vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme 

fixado no art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da 
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Justiça Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de 

demanda própria a discussão de matéria relativa à desconstituição de 

crédito descrito em certidão de dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a 

competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os 

seguintes precedentes: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016).g.n. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – 

CDA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR 

AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO 

CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS 

ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. 

RECURSO PROVIDO. “A conexão (art. 103 do CPC) constitui uma regra de 

modificação da competência, fazendo com que as causas conexas sejam 

reunidas para obter julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões 

conflitantes.” (Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – 

Ministra Nancy Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 

– Segunda Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA 

CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 

COMARCA CAPITAL - Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de 

Julgamento:28-07-2015). Do teor da jurisprudência supra colacionada, 

extrai-se que este juízo não possui competência para julgar as ações 

relativas a débitos fiscais inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial 

da Fazenda Pública não é a vara competente para conhecer da presente 

ação, de acordo com a Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência 

da Vara Especializada de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a 

incompetência de natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 

64,§ 1º, CPC), impõe-se sua declaração. 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

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001834-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BOTELHO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (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 DECISÃO Número do Processo: 

1001834-11.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EDSON BOTELHO DO PRADO 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA cujo escopo, dentre outros, é a inexigibilidade 

dos débitos tributários relativos ao veículo GM/CHEVETTE SL, PLACA 

JYQ6937, ANO 1981, CHASSI 5E11AAC175570, RENAVAM 2346850, já 

inscritos em dívida ativa. O art. 43 do CPC estabelece que: Art. 43. 

Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário 

ou alterarem a competência absoluta. (g.n.) A competência em razão da 

matéria é de natureza absoluta. No caso foi estabelecido pelo TJMT vara 

privativa para as ações relativas a discussão dos débitos inscritos em 

dívida ativa, de modo que nesse caso em que pese o valor atribuído à 

causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos fica superada em 

razão da inscrição do débito em dívida ativa o que atrai outro juízo 

competente em razão da matéria. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a 

instalação de uma Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a 

competência para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A instalação da referida 

vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento 

n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo 

dia. Neste sentido, em se tratando de demanda própria a discussão de 

matéria relativa à desconstituição de crédito descrito em certidão de dívida 

ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio 

Tribunal de Justiça possui os seguintes precedentes: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO 

DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito 

está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito 

julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE 

CAUÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM 

EFEITOS DE NEGATIVA – JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA 

EXECUÇÃO FISCAL – ART. 800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, 

que visa obtenção da certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser 

processada no Juízo competente para a apreciação da execução fiscal, 
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uma vez que guardam relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 

23/03/2017).g.n. CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA 

DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO 

INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016).g.n. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – 

CDA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR 

AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO 

CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS 

ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. 

RECURSO PROVIDO. “A conexão (art. 103 do CPC) constitui uma regra de 

modificação da competência, fazendo com que as causas conexas sejam 

reunidas para obter julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões 

conflitantes.” (Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – 

Ministra Nancy Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 

– Segunda Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA 

CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 

COMARCA CAPITAL - Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de 

Julgamento:28-07-2015). Do teor da jurisprudência supra colacionada, 

extrai-se que este juízo não possui competência para julgar as ações 

relativas a débitos fiscais inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial 

da Fazenda Pública não é a vara competente para conhecer da presente 

ação, de acordo com a Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência 

da Vara Especializada de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a 

incompetência de natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 

64,§ 1º, CPC), impõe-se sua declaração. 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001821-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPANTANEIRA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS OAB - MT0018434A (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: 

1001821-12.2018.8.11.0001 REQUERENTE: TRANSPANTANEIRA 

TRANSPORTES LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO DE IPVA cujo escopo é a inexigibilidade dos débitos tributários 

relativos ao veículo I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, PLACA JZW2865, 

CHASSI 8AJFZ29G366001904, RENAVAM 853296596, já inscritos em 

dívida ativa. O art. 43 do CPC estabelece que: Art. 43. Determina-se a 

competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, 

sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito 

ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou 

alterarem a competência absoluta. (g.n.) A competência em razão da 

matéria é de natureza absoluta. No caso foi estabelecido pelo TJMT vara 

privativa para as ações relativas a discussão dos débitos inscritos em 

dívida ativa, de modo que nesse caso em que pese o valor atribuído à 

causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos fica superada em 

razão da inscrição do débito em dívida ativa o que atrai outro juízo 

competente em razão da matéria. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a 

instalação de uma Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a 

competência para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A instalação da referida 

vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento 

n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo 

dia. Neste sentido, em se tratando de demanda própria a discussão de 

matéria relativa à desconstituição de crédito descrito em certidão de dívida 

ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio 

Tribunal de Justiça possui os seguintes precedentes: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO 

DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito 

está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito 

julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE 

CAUÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM 

EFEITOS DE NEGATIVA – JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA 

EXECUÇÃO FISCAL – ART. 800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, 

que visa obtenção da certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser 

processada no Juízo competente para a apreciação da execução fiscal, 

uma vez que guardam relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 

23/03/2017).g.n. CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA 

DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO 

INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016).g.n. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – 

CDA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR 

AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO 

CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS 

ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. 

RECURSO PROVIDO. “A conexão (art. 103 do CPC) constitui uma regra de 
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modificação da competência, fazendo com que as causas conexas sejam 

reunidas para obter julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões 

conflitantes.” (Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – 

Ministra Nancy Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 

– Segunda Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA 

CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 

COMARCA CAPITAL - Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de 

Julgamento:28-07-2015). Do teor da jurisprudência supra colacionada, 

extrai-se que este juízo não possui competência para julgar as ações 

relativas a débitos fiscais inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial 

da Fazenda Pública não é a vara competente para conhecer da presente 

ação, de acordo com a Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência 

da Vara Especializada de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a 

incompetência de natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 

64,§ 1º, CPC), impõe-se sua declaração. 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001391-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE GUIZONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GUIZONI OAB - AM12026 (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: 

1001391-60.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CLARICE GUIZONI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO DE IPVA c/c PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA cujo escopo, 

dentre outros, é a inexigibilidade dos débitos tributários relativos ao veículo 

MMC/L200 SPORT 4X4 HPE, CHASSI 93XPRK7406C520945, RENAVAM 

874750679, PLACA ATD0012, já inscritos em dívida ativa. O art. 43 do CPC 

estabelece que: Art. 43. Determina-se a competência no momento do 

registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 

absoluta. (g.n.) A competência em razão da matéria é de natureza 

absoluta. No caso foi estabelecido pelo TJMT vara privativa para as ações 

relativas a discussão dos débitos inscritos em dívida ativa, de modo que 

nesse caso em que pese o valor atribuído à causa ser inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos fica superada em razão da inscrição do 

débito em dívida ativa o que atrai outro juízo competente em razão da 

matéria. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao 

referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a competência para “processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa”. A instalação da referida vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme 

fixado no art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de 

demanda própria a discussão de matéria relativa à desconstituição de 

crédito descrito em certidão de dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a 

competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os 

seguintes precedentes: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016).g.n. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – 

CDA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR 

AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO 

CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS 

ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. 

RECURSO PROVIDO. “A conexão (art. 103 do CPC) constitui uma regra de 

modificação da competência, fazendo com que as causas conexas sejam 

reunidas para obter julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões 

conflitantes.” (Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – 

Ministra Nancy Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 

– Segunda Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA 

CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 

COMARCA CAPITAL - Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de 

Julgamento:28-07-2015). Do teor da jurisprudência supra colacionada, 

extrai-se que este juízo não possui competência para julgar as ações 

relativas a débitos fiscais inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial 

da Fazenda Pública não é a vara competente para conhecer da presente 

ação, de acordo com a Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência 

da Vara Especializada de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a 

incompetência de natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 

64,§ 1º, CPC), impõe-se sua declaração. 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-47.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELANE CRISTINA VALLIM RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: 

1000407-47.2016.8.11.0001 REQUERENTE: ELANE CRISTINA VALLIM 

RIBEIRO REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

RECEBE-SE o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002937-87.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGISA BELLAVER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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: 

1002937-87.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ADALGISA BELLAVER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. RECEBE-SE os 

recursos inominados no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade, 

bem como o recolhimento das custas processuais. Intime-se as partes 

recorridas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001876-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PAIVA DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY JUNQUEIRA CASTRO OAB - GO38150 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE GONZALEZ DA COSTA - ME (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: 

1001876-60.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RAPHAEL PAIVA DA ROCHA 

EXECUTADO: ELAINE GONZALEZ DA COSTA - ME Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que a parte autora 

RAPHAEL PAIVA DA ROCHA promove em desfavor de ELAINE 

GONZALEZ DA COSTA – ME. 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 

ELAINE GONZALEZ DA COSTA – ME 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 818833 Nr: 2510-38.2016.811.0003

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE ESPORTIVA VILA AURORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A

 VISTO.Trata-se de suscitação de dúvida inversa formulada pelo Município 

de Rondonópolis/MT, em razão da negativa do Cartório de Registro de 

Imóveis em proceder à reversão automática ao erário municipal do imóvel 

doado à Sociedade Esportiva Vila Aurora, objeto da matrícula nº 41.886.O 

requerimento de reversão automática da doação do imóvel objeto da 

matrícula n. 41.886 por esta via administrativa foi julgado improcedente, 

tendo sido declarada a legalidade da abstenção da Sra. Oficial do Cartório 

de Registro de Imóveis em não efetuar a reversão sem que haja decisão 

judicial, conforme decisão de fls. 63/64.No mesmo ato, determinou-se o 

bloqueio da matrícula nº 41.886 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Rondonópolis, até ulterior deliberação do Juízo competente, ou a 

requerimento unânime dos interessados - Município de Rondonópolis e 

Sociedade Esportiva Vila Aurora.A LIGA ESPORTIVA DE RONDONÓPOLIS 

requereu o desarquivamento dos autos, como terceira interessada, 

alegando que a donatária, à Sociedade Esportiva Vila Aurora, cumpriu o 

disposto no artigo 3º da lei autorizadora, sendo que no local funciona uma 

escolinha de futebol para crianças e jovens da nossa comunidade e um 

estádio utilizado nas disputas de campeonatos de futebol amador, 

conforme se verifica da Av. 2/41.886. Ao final, requereu o desbloqueio da 

matrícula nº 41.886 (fls. 76/79).A SOCIEDADE ESPORTIVA VILA AURORA 

também requereu o desbloqueio da matrícula nº 41.886 (fls. 85).A Liga 

Esportiva de Rondonópolis requereu a juntada dos documentos de fls. 

92/101.O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS manifestou discordância ao 

pedido de desbloqueio da matrícula (fls. 105/113).O Ministério Público 

manifestou pela manutenção da decisão de fls. 63/64.Pois bem. Como se 

vê, permanece a controvérsia entre as partes, concernente ao 

cumprimento ou não do disposto no artigo 3º da Lei nº 1.184/1985.Assim, 

não havendo consenso entre as partes, a questão não pode ser dirimida 

por esta via administrativa.Por tal razão, MANTENHO a decisão de fls. 

63/64.Intimem-se os interessados desta decisão. Após, 

arquive-se.Cumpra-se.

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421403 Nr: 3682-59.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA, LAIDE 

SANGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

4.803,26 e Taxa Judiciária no valor R$ 4.500,00 ao FUNAJURIS, e o valor 

de R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 
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no site do TJ/MT (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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445499 Nr: 681-95.2011.811.0003

 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: MARILENE GONCALVES DE ARAUJO CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIN - BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A, PRISCILA KEI SATO - OAB:OAB/MT15684-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 134,24 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730936 Nr: 11456-04.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JCRDS, ANDS, 

VALDETE RAMOS DOS SANTOS DE PAIVA, ROSILENE RAMOS DOS 

SANTOS, ROSINEIDE RAMOS DOS SANTOS, SILVANA RAMOS DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DALASTRA (MATRIZ), 

TRANSPORTADORA DALASTRA LTDA ( FILIAL), ITAÚ SEGUROS DE 

AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIA MARIA DE ASSIS 

CAVALCANTE - OAB:OAB/MT5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT15013

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da DENUNCIADA À LIDE, ITAÚ SEGUROS DE 

AUTO E RESIDÊNCIA S/A, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento do complemeto da Taxa Judiciária no valor R$ 1.090,61 ao 

FUNAJURIS, e o valor de R$ 88,08 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT (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 CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728660 Nr: 9447-69.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEUSA SOARES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LEINER LEAL 

ROSA - OAB:7715/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - 

OAB:12546/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

357,84 e Taxa Judiciária no valor R$ 134,24 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 152,86 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785345 Nr: 8338-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELPHIA COMUNICAÇÕES S/A, ROMEU 

EGYDIO NATAL MEIRELLES, PAULO CEZAR ROSA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - 

OAB:OAB/SP 160.547

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 
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INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716064 Nr: 11419-11.2012.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFANI BENJAMIN MAINARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDIR LEMOS - 

OAB:12541-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

416,50 e Taxa Judiciária no valor R$ 134,25 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 152,86 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449348 Nr: 4527-23.2011.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA, LAIDE SANGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI OLIVEIRA ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

4.803,26 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a 

guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, 

deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, 

de forma individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada 

processo, e proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia 

de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727429 Nr: 8307-97.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETSUO FERNANDO SUMIYOSHI, TETSUO 

FERNANDO SUMIYOSHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA SUMIYOSHI 

KAWATAKE - OAB:10234 MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 134,24 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83908 Nr: 19059-56.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

423,08 e Taxa Judiciária no valor R$ 2.338,38 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 98,95 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (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 
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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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784213 Nr: 7844-87.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO INACIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO SOARES GIGLIO - 

OAB:15.474/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT15013A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, o procurador 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 392911 Nr: 6480-61.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICK ABREU PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERSO NAVES DA SILVA, SILMARA LAURA 

LEMES TEIXEIRA MARQUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDES DOMINGOS 

DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT 1.663

 Do advogado das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

quanto ao cálculo e fls. 560/570.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 316951 Nr: 10791-37.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES BERNARDES DA SILVA, MARINA 

VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:OAB-SP 290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:OAB/SP155.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075/MT, Maria Aparecida Frazão Zunta - OAB:4055/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 10791-37.2003

Ação: Execução de Título Judicial

Exequente: Banco Sistema S.A.

Executados: Euripedes Bernardes da Silva e Marina Vieira da Silva.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.296), hei por bem em deferir o 

pedido de expedição de mandado de imissão de posse, devendo o 

representante legal do exequente se fazer presente no ato para receber o 

bem.

De outro lado, postergo a análise dos pleitos elencados à (fl.296, 2º 

parágrafo), a apresentação pelo exequente do demonstrativo de cálculo 

do débito atualizado, no prazo de (10) dez dias.

Cumpridas as determinações supra, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 401716 Nr: 15213-16.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VICENTE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 545/2007

Ação: Execução

 Exequente: José Vicente Soares.

Executado: Carlos Alberto Borges.

Vistos, etc...

Analisando os petitórios de (fls.129/verso) e (fl.131), bem como, 

verificando a imprescindibilidade da intimação do executado e seu cônjuge 

da penhora, avaliação, atualização do cálculo e após, da data do leilão, hei 

por bem em determinar à senhora Gestora que proceda com a intimação 

do executado por edital (artigo 275, §2º, CPC), com prazo de (20) vinte 

dias e seu cônjuge, via mandado.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 427214 Nr: 9377-91.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA E TOMASI LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMARA VIEGAS DE MORAES - 

OAB:MT/ 9048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9377-91.2009

Ação: Execução de Sentença

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 399 de 629



Exequente: Pereira e Tomasi Ltda Epp.

Executada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

 Vistos, etc...

Inicialmente, observa-se da certidão de (fl.605) que a executada não 

recolheu as custas finais, assim, determino a intimação da parte 

executada, para que efetue o pagamento em (5) cinco dias.

 De outro lado, analisando os termos dos petitórios e documentos de 

(fls.613/635; fls.636/681) e considerando o descumprimento da ordem 

judicial pelo Banco do Nordeste S.A., hei por bem em deferir parcialmente 

a pretensão, devendo ser intimado pessoalmente o representante legal do 

Banco do Nordeste S.A., para que no prazo improrrogável de (10) dez 

dias, proceda com o desbloqueio da importância penhorada à (fl.611), sob 

pena de aplicação de multa a ser fixada pelo juízo.

Cumpridas as determinações supra, façam as baixas de estilo e após, 

arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 286856 Nr: 1767-19.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARACILEIA BEZERRA MENDES, GABRIEL MENDES DE 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL CLUBE DE SEGUROS, 

PRESMOT-CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA, 

EDINAIR GOMES BENEVENUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - 

OAB:21022/O, SILVIO HENRIQUE CORREA - OAB:9979-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, 

EUNICE DE SOUZA - OAB:MT/3572-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1767-19.2002

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Araciléia Bezerra Mendes e Outro.

Executados: Real Clube de Seguros e Outros.

Vistos, etc...

Analisando a questão trazida à liça pela parte exequente à (fl.240), não 

verifico nenhum motivo plausível para acolhê-la, haja vista que todos os 

documentos extraídos do sistema “Infojud” encontram-se preservados em 

pasta própria junto à secretaria deste juízo, em consonância com a 

decisão de (fl.236), assim, indefiro.

Em caso de inércia, determino a intimação pessoal dos exequentes, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), deem 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729514 Nr: 10191-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. COMÉRCIO DE ARMARINHOS LTDA ME, 

PAULO LUCIANO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I D O:Analisando a pretensão de (fls.129/130, itens 2, 3 e 4), hei por 

bem em deferir o pedido, expedindo-se mandado de penhora e avaliação 

dos bens considerados desnecessários e dispensáveis ao funcionamento 

da empresa, devendo ser observado o disposto no artigo 836, §1º e §2º 

do Código de Processo Civil.No mesmo diapasão, defiro o pedido de 

penhora (fl.131, item 5 e 6), no importe de 30% sobre o faturamento da 

empresa executada, com fulcro no artigo 866, §1º do Código de Processo 

Civil, expedindo-se ofício às administradoras de Cartões de Crédito 

elencadas no item 6 às (fls.131/verso), para que bloqueiem o percentual 

ora estipulado das vendas e depositem os valores junto à Conta Única 

deste Egrégio Tribunal de Justiça até suprir o valor total da obrigação.No 

mesmo sentido, eis a jurisprudência:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

PENHORA DE FATURAMENTO. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E 

DÉBITO. POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 835, X, do CPC/2015, é 

possível a penhora de faturamento de percentual de empresa devedora, 

admitindo-se a constrição de cartão de crédito e débito. Precedentes 

STJ(...). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo 

de Instrumento Nº 70073178287, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 

17/08/2017).Consigno o prazo de (5) cinco dias para a exequente 

apresentar demonstrativo de cálculo atualizado do débito, a fim de instruir 

os ofícios supracitados.Vindo aos autos, expeça-se o necessário.Em 

sendo positiva a penhora, intime-se a parte executada nos termos do 

artigo 841 do Código de Processo Civil e, após, dê-se vista à parte 

exequente, para manifestação em (5) cinco dias.Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 02 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714939 Nr: 10189-31.2012.811.0003

 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): J P COMERCIO DE ARMARINHOS E 

VARIEDADES LTDA, IRANI DA COSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10189-31.2012

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executados: J P Comércio de Armarinhos e Variedades Ltda e Outro.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.133/verso) e (fl.147), hei por 

bem em deferir os pedidos, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429615 Nr: 11649-58.2009.811.0003

 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: MARIA LOURDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS
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PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 767/2009

Ação: Usucapião Extraordinária

Autora: Maria Lourdes de Souza.

Réus: Espólio de Belarmino Pereira da Rocha e Outro.

Vistos, etc...

Inicialmente, determino à senhora Gestora que reitere o ofício de (fl.80).

De outro lado, analisando os termos do petitório e documentos de 

(fls.134/135), hei por bem em deferir o pedido, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 281864 Nr: 5269-97.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERACÃO NACIONAL DA AGRICULTURA-CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR RIBEIRO TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAÚJO RAMOS - 

OAB:4701/MT, LUIZ ALFEU MOOJEM RAMOS - OAB:MT/5291, 

MARILAINE PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL RIBEIRO TOSTA - 

OAB:5133/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 5269-97.2001

Ação: Execução

 Exequente: Confederação Nacional da Agricultura - CNA.

Executado: Osmar Ribeiro Tosta.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.188/189) e 

considerando que não existe a figura do arquivo provisório, hei por bem 

em deferir parcialmente o pedido, devendo o feito permanecer suspenso 

pelo prazo de (120) cento e vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente a exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 390564 Nr: 4161-23.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARI HEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 4161-23.2007

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Pad.

Executado: Hari Hein.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.332), hei por bem em deferir o 

pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (90) noventa 

dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente o exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 362058 Nr: 12470-04.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ROSA CONCEICAO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HUGO BALDIN, ANTONIO ROBERTO 

BALDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 400/2005

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Espólio de Rosa Conceição dos Santos.

Executado: José Hugo Baldin e Antônio Roberto Baldin.

Vistos, etc...

Compulsando os autos, verifica-se que não houve a regularização da 

representação processual do Espólio de Rosa Conceição dos Santos, seja 

por inventariante e/ou por seus herdeiros, assim, determino a intimação de 

seu atual procurador, para que regularize a representação do polo ativo 

em (10) dez dias.

De outro lado, analisando os termos do petitório de (fls.133/134) e de 

(fl.140, alínea ‘c’), hei por bem em manter a decisão de (fl.128, 1º 

parágrafo), por seus próprios fundamentos.

Por fim, defiro os pedidos formulados à (fl.139, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘e’), 

expedindo-se o necessário.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714513 Nr: 9724-22.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEDSON PEREIRA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR CAVAGLIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON CLAYTON 

PESTANA - OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9724-22.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Gledson Pereira das Neves.

Executado: Altair Cavaglieri.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.81/83), hei por bem em deferir o 

pedido, expedindo-se o necessário.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias.
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 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700096 Nr: 8067-79.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ANTONIO BRENTANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8067-79.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequente: João Antônio Brentano.

Executada: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.189/190v) e de (fl.191), hei por 

bem em deferir o levantamento dos valores depositados à (fl.190), com 

suas devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 412647 Nr: 8562-31.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MACAGNAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 446/2008

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito Rural do Sul de Mato Grosso.

Executado: Gilmar Macagnan.

Vistos, etc...

Acolho a pretensão de (fls.147/152), para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos.

No mesmo diapasão, retifique-se o polo ativo da lide, conforme requerido 

às (fls.153/156).

Por fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 334871 Nr: 4060-88.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 4060-88.2004

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Ildo Roque Guareschi.

Executado: Alberto de Aquino.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.237/240), hei por bem em 

deferir parcialmente a pretensão e, via de consequência, determino a 

expedição de carta precatória para constatação, devendo o senhor oficial 

de justiça diligenciar até a residência do executado e descrever todos os 

bens que guarnecem a moradia (artigo 836, §1º e §2º, CPC).

Prazo para cumprimento da precatória é de (45) quarenta e cinco dias, em 

consonância com o disposto no artigo 261 do Código de Processo Civil.

Vindo aos autos, dê-se vista às partes para manifestação em (5) cinco 

dias, após conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 348089 Nr: 3488-98.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ERACLIDES JOAO DAL FORNO, 

LEUNICE ROSA GREGORI DAL FORNO, APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 3488-98.2005

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Leonardo Randazzo Neto.

Executado: Espólio de Eraclides João Dal Forno.

Vistos, etc...

Defiro os pedidos formulados às (fls.125/127), expedindo-se o 

necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 702549 Nr: 10527-39.2011.811.0003

 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: IBG - INSITUTO BUSINNES GROUP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ZORZETT CIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DONIN ZANCHET - 

OAB:9527/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS
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PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10527-39.2011

Ação: Cobrança

Autor: IBG – Instituto Business Group.

Réu: Luciano Zorzett Cirqueira.

 Vistos, etc...

Processo Findo.

Considerando os termos do petitório de (fl.274), hei por bem em determinar 

que façam as anotações de estilo e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 405076 Nr: 780-70.2008.811.0003

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PIMENTEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:OAB/MT/3504-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 48/2008

Ação: Despejo c/c Cobrança de Aluguéis

Autor: Rondon Plaza Shopping Ltda.

Réu: Antônio Pimentel da Silva.

 Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.381), determino à senhora 

Gestora que cumpra de imediato a decisão de (fl.371).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704680 Nr: 12658-84.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F C DE CARVALHO - TRANSPORTES ME, 

FERNANDA CAPOTE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12658-84.2011

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Itaú Unibanco S.A.

Executados: F C de Carvalho Transportes Me e Fernanda C. de Carvalho.

 Vistos, etc...

ITAÚ UNIBANCO S.A., com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na presente ação que move em desfavor de F C DE 

CARVALHO TRANSPORTES ME E FERNANDA CAPOTE DE CARVALHO, 

devidamente qualificados, requereu a desistência da ação à (fl.152), 

vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Face ao exposto, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente 

processo aforado por ITAÚ UNIBANCO S.A., em desfavor de F C DE 

CARVALHO TRANSPORTES ME E FERNANDA CAPOTE DE CARVALHO, 

com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, em consonância com o disposto no artigo 90 

do CPC.

Façam as baixas necessárias.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

 Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 1º de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 47043 Nr: 3374-77.1996.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON GASPARELLO PIVA, WAGNER GASPARELLO 

PIVA, WILSON GASPARELLO PIVA, WAGNER GASPARELLO PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO GASPARELLO LTDA, ITAU 

UNIBANCO S. A, ITAU UNIBANCO S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, Lázaro Gomes Júnior - 

OAB:8.194-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 3374-77.1996

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Wilson Gasparello Piva e Wagner Gasparello Piva.

Executado: Itaú Unibanco S.A.

Vistos, etc...

WILSON GASPARELLO PIVA E WAGNER GASPARELLO PIVA, com 

qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a “Ação de Execução 

de Sentença” em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A., devidamente 

qualificado e, após seu processamento, sobrevieram os petitórios de 

acordo de (fls.546/verso; fl.547), pugnando pela extinção da presente 

ação, vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por WILSON GASPARELLO 

PIVA E WAGNER GASPARELLO PIVA, em desfavor de ITAÚ UNIBANCO 

S.A.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Defiro o levantamento dos valores depositados junto à Conta Única, com 

suas devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Façam as baixas necessárias.

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 1º de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 436871 Nr: 5539-09.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIS REGINA GHANDRA CALEGARI, ALFREDO MOIA 

CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA LARA MENDES PAES, JOSÉ LUIZ 

SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT6534, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT, MARIA ROSELEIDE 

MARTINELLI DE MENDONCA - OAB:8380/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 5539-09.2010

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Elis Regina Ghandra Calegari.

Representante: Alfredo Moia Cortez.

Executados: Karla Lara Mendes Paes e José Luiz S. de Mendonça.

Vistos, etc...

ELIS REGINA GHANDRA CALEGARI, representada por ALFREDO MOIA 

CORTEZ, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a 

presente ação de “Execução de Sentença” em desfavor de KARLA LARA 

MENDES PAES E JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, devidamente 

qualificados, e após seu processamento, apresentaram manifestação às 

(fls.248/250), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos propostos por ELIS REGINA GHANDRA 

CALEGARI, representada por ALFREDO MOIA CORTEZ, em desfavor de 

KARLA LARA MENDES PAES E JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, observando-se o disposto no artigo 98, §3º 

do CPC.

Proceda-se o levantamento dos valores penhorados às (fls.240/verso), 

com suas devidas correções, em favor dos executados, os quais deverão 

apresentar os dados bancários em (5) cinco dias.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após feitas as 

anotações de estilo, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 1º de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 375283 Nr: 3614-17.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU ACOMINAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL VAZ GALHARDI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO PEDROSO - 

OAB:10220/GO, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 152/2006

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Gerdau Açominas S.A.

Executado: Comercial Vaz Galhardi Ltda.

 Vistos, etc...

GERDAU AÇOMINAS S.A., com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na presente ação que move em desfavor de COMERCIAL 

VAZ GALHARDI LTDA, devidamente qualificados, requereu a desistência 

da ação à (fl.139), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Face ao exposto, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente 

processo aforado por GERDAU AÇOMINAS S.A., em desfavor de 

COMERCIAL VAZ GALHARDI LTDA, com qualificação nos autos e o faço 

com fulcro nos artigos 485, inciso VIII c/c 775, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas pela parte exequente, em consonância com o disposto no artigo 90 

do CPC.

Façam as baixas das penhoras (fl.73), expedindo-se o necessário.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

 Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 1º de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812608 Nr: 361-69.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGMAR DIVINO DE PAULA, GIVANILDO 

SIQUIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 361-69.2016

Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executados: Egmar Divino de Paula e Givanildo Siquieri.

Vistos, etc...

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente ação de “Execução por Quantia 

Certa contra Devedor Solvente” em desfavor de EGMAR DIVINO DE 

PAULA E GIVANILDO SIQUIERI, devidamente qualificados, e após seu 

processamento, apresentou manifestação à (fl.78), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos propostos por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUL, em desfavor de EGMAR DIVINO DE PAULA E 

GIVANILDO SIQUIERI.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas, conforme requerido à (fl.78), expedindo-se o 

necessário.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 1º de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 782894 Nr: 7369-34.2015.811.0003
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 7369-34.2015

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Réu: Francisco Pereira.

Vistos, etc...

OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com qualificação 

nos autos, ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de 

FRANCISCO PEREIRA, devidamente qualificado, tendo a parte autora 

abandonado a causa por mais de (30) trinta dias e após devidamente 

intimada a dar andamento ao feito, não o fez, como se pode verificar pelos 

elementos contidos no processo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.53) e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por OMNI S.A. CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor de FRANCISCO PEREIRA, 

todos com qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o 

artigo 485, inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, em consonância com o disposto no artigo 90 do 

CPC.

Nesta data, fora realizada a baixa da restrição de (fl.35), via ‘RenaJud’, 

conforme extrato em anexo.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 1º de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 792019 Nr: 11095-16.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAGTON RONDAL DOS SANTOS RANGEL, JKDSR, 

LUCINEIA DIAS DE SOUZA, MARLY MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON LUIZ SILVA, JM COMERCIO DE 

GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E 

RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR SPERANZA 

JUNIOR - OAB:15.290/2000, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT8184A

 Por tais argumentos, rejeito as preliminares arguidas pelos réus e pela 

denunciada à lide.Defiro as provas oral e documental, assim:Expeçam-se 

ofícios conforme requerido pela denunciada à lide (fl.338v), com prazo de 

20 (vinte dias), para seu cumprimento, exceto quanto o item “b”.Designo o 

dia 02 de outubro 2018, às 14:00 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 § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

P r o c e s s u a l . D ê - s e  c i ê n c i a  a o  M i n i s t é r i o 

Público.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-Mt, 13 de julho de 2018.- Dr. Luiz 

Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 431821 Nr: 482-10.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR LAURO KAHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, ADELAIDE 

GONÇALVES JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os termos da certidão de (fl.203), manifeste-se a parte 

exequente no prazo de (5) cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 333374 Nr: 3204-27.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY BUENO CREVELARI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANAÍDES CABRAL 

NETTO - OAB:7859-B/MT

 Intimação do Advogado Dr. Arthur Crevelari para assinar a petição de fls. 

172, eis que apócrifa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 421648 Nr: 3826-33.2009.811.0003

 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: MARCO ANTONIO ALGODOAL DE ALMEIDA, CELITA 

ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS 

SANTOS - OAB:31694/PR, PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/6005 - A, ROGERIO BLANK PEREIRA - OAB:46395/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT

 Intimação do advogado do requerente para requerer o que de direito, em 

face do desarquivamento dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732937 Nr: 13034-02.2013.811.0003

 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: FAUSTINO GARCIA BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JOAO ROBERTO ZILIANI, para devolução dos 

autos nº 13034-02.2013.811.0003, Protocolo 732937, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 786688 Nr: 8894-51.2015.811.0003

 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: DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME GERA MEDICINA, 

DIOGENES GARRIO CARVALHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIMARCIA FREITAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE PEREIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 10.757

 Intimação do advogado do requerente para ciência do petitório de fls. 

187/189, bem como para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714525 Nr: 9741-58.2012.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA INES CASALI, MÁRCIA GISLENE CASALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARIELA, JOSÉ 

BENEDITO MACHADO, DANIEL EDUARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MATOS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 13081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 Intimação da advogada do requerido para ciência dos documentos de fls. 

175/186.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 61925 Nr: 10371-42.1997.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRATEC FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA, 

EDMAR GUEDES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº805-44/2012

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’.

Analisando o petitório de (fl.435) e compulsando detidamente os fólios 

processuais, hei por bem deferir o levantamento da importância constrita 

às (fls.431/431V), mediante as cautelas de estilo.

De outro norte, hei por bem indeferir o pleito contudo no petitório de (fl.435 

– segundo parágrafo), eis que já analisado no presente feito.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 437257 Nr: 5925-39.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CRISTINA SEBRI COELHO ME, ELAINE 

CRISTINA SEBRI COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº5925-39/2010

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executados: Elaine Cristina Sebri Coelho Me e Outra.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da parte executada (fl.136), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 721071 Nr: 2098-15.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONEI GILSON RESMINI, OLINDO RESMINI, 

LENICE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2098-15/2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executados: Ivonei Gilson Resmini e Outros.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da parte executada (fl.102), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 443769 Nr: 12438-23.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D C PARRA FLORIANO, DAVID CABRERA 

PARRA FLORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12438-23.2010

Ação: Execução por Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executados: D C Parra Floriano e Outro.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da parte executada (fl.102), 
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conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 348380 Nr: 3729-72.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS AURELIO MROZINSKI, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISVONIR DE SOUZA BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONCA - OAB:MT/7130

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº3729-72/2005

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Luiz Aurelio Mrozinski e Outro.

Executado: Isvonir de Souza Botelho.

Vistos, etc.

Analisando a pretensão de (fl.332 – item ‘b’) e o artigo 782, §3º do Código 

de Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da parte executada 

(fls.331/332 – item ‘a’), conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 356033 Nr: 11026-33.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA E SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTEM CONSTRUCOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSE NETO DE BRITO MARTINS, GENI BRITO 

DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº11026-33/2005

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Santana e Silva Ltda.

Executados: Constem Construções e Empreendimentos Ltda e Outros.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da parte executada (fl.243), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 451787 Nr: 6966-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA APARECIDA BATISTA REZENDE, FABIO 

CAMILLO, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOCE SAL PEIXARIA LTDA ME, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANNA VILELA DE 

MORAES - OAB:MT/7045-B, JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - 

OAB:MT/4478

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6966-07/2011

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: Marli Terezinha Mello de Oliveira.

Executada: Doce Sal Peixaria Ltda Me.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da parte executada (fl.248), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 447892 Nr: 3071-38.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILEY APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SAMPAIO DE PAULA, ROSICLER 

SBEGHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LOUREDO FILHO - 

OAB:15840-0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº3071-38/2011

Ação: Cumprimento de Sentença

 Exequente: Marciley Aparecida da Silva.

Executada: Mauro Sampaio de Paula e Rosicler Sbeghen.

 Vistos, etc.

 Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, que possibilita a busca 

on-line de veículos, bem como averbar restrições, defiro o pedido de 

(fl.317), somente com relação a transferência do bem, conforme extratos 

em anexos.

Intimem-se as partes, via seus respectivos procuradores, para que no 

prazo de (10) dez dias, manifestem-se, após conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.
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Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714976 Nr: 10226-58.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIA APARECIDA BATISTA REZENDE, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO 

- OAB:MT/4478

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10226-58/2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Marli Terezinha Mello de Oliveira.

Executada: Valéria Aparecida Batista Rezende.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da parte executada (fl.402), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805673 Nr: 16570-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAKEMATIC LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIGO AUTO PEÇAS EIRELI - EPP, MARCOS 

APARECIDO DE GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA NAVARRO RODRIGUES - 

OAB:, ROBERTO PEREIRA GONCALVES - OAB:105.077/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 16570-50.2015

Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Brakematic Ltda.

Executados: Vigo Auto Peças Eireli Epp e Outro.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da parte executada (fl.77), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824672 Nr: 4489-35.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMOROSO METÁLICOS E TRANSPORTES 

LTDA, CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS, LUIS FAGNER GEROLIN 

AMOROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, LUIZ FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.206-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº4489-35/2016

Ação: Execução de Título Executivo Judicial

 Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: Amoroso Metálicos e Transportes Ltda e Outros.

 Vistos, etc.

 Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, que possibilita a busca 

on-line de veículos, bem como averbar restrições, defiro o pedido de 

(fl.70), somente com relação a transferência do bem, conforme extratos 

em anexos.

Intimem-se as partes, via seus respectivos procuradores, para que no 

prazo de (10) dez dias, manifestem-se, após conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 300651 Nr: 3269-56.2003.811.0003

 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): ELIZA APARECIDA FELICIANO DOCUSSE

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº3269-56/2003

Ação: Execução

 Exequente: Centro de Ensino Superior de Rondonópolis.

Executada: Eliza Aparecida Feliciano Docusse..

Vistos, etc.

Atentando pela disponibilidade do convênio “Infojud”, viabilizando a 

requisição de informações, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço da parte executada (fl.179), conforme extrato em anexo.

Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 299743 Nr: 3450-57.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - 

CESUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SAVIO DA SILVA, ADAO FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 
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OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº3450-57/2003

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Centro de Ensino Superior de Rondonópolis - Cesur.

Executados: Marcos Sávio da Silva e Outro.

Vistos, etc.

Atentando pela disponibilidade do convênio “Infojud”, viabilizando a 

requisição de informações, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço da parte executada (fl.127), conforme extrato em anexo.

Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 769694 Nr: 2036-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C R GOMES E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2036-04/2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executada: J C R Gomes e Cia Ltda.

Vistos, etc.

Atentando pela disponibilidade do convênio “Infojud”, viabilizando a 

requisição de informações, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço da parte executada (fl.66V), conforme extrato em anexo.

Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 431479 Nr: 138-29.2010.811.0003

 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: CREDLOJA COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO 

DOS LOJISTAS DO VEST. E CONF. DE ROO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVIETA CONFECCOES LTDA, NELCIMAR 

DANIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12.485, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº138-29/2010

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequente: Credloja Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Lojistas 

do Vestuário e Confecções de Rondonópolis.

Executados: Jovieta Confecções Ltda e Outro.

Vistos, etc.

Atentando pela disponibilidade do convênio “Infojud”, viabilizando a 

requisição de informações, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço da parte executada, Nelcimar Daniel da Silva (fl.125), conforme 

extrato em anexo.

Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 742414 Nr: 3555-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREGORI WILKER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº3555-48/2014

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Réu: Gregori Wilker da Silva.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, o convênio 

“Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço da ré 

(fl.132), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 738716 Nr: 1158-16.2014.811.0003

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN CRISTINA DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº1158-16/2014

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Honda S/A.

Ré: Ellen Cristina Damasceno.

Vistos, etc.
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Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, o convênio 

“Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço da ré 

(fl.104), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818131 Nr: 2259-20.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIO DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR VEICULOS LTDA, ALCIONE RIBEIRO 

BARRETO DELGUINGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2259-20/2016

Ação: Obrigação de Fazer

Autor: Edio Domingos da Silva.

Réu: VR Veículos Ltda.

Denunciada à Lide: Alcione Ribeiro Barreto Delguingaro.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, os convênios 

“Renajud” e “Infojud”, hei por bem em deferir os pedidos de busca de 

endereço da denunciada à lide (fls.75/76), conforme extratos em anexo.

Intimem-se as partes, para que no prazo de (5) cinco dias, requeiram o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818699 Nr: 2451-50.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA MARQUES FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2451-50/2016

Ação: Busca e Apreensão

 Autor: Caixa Consórcios S/A.

Réu: Tereza Marques Franco.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, os convênios 

“Renajud” e “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço da ré (fl.59), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713309 Nr: 8421-70.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL MARIA DA SILVA, APARECIDO ALEXANDRE DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DELTA LTDA, ALTEMIR 

TOZI, ANTONINHO TOZI, A. TOZI TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209, REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - 

OAB:15261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BORTOLUZZI - 

OAB:OAB/RS4066, PAULO DE TARSO FONSECA FILHO - OAB:MA/3.038

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8421-70/2012

Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais

Autores: Izabel Maria da Silva e Aparecido Alexandre da Silva.

Réus: Transportadora Delta Ltda e Outros.

Denunciada à lide: A. Tozi Transportes

Vistos, etc.

Considerando que a parte autora não carreara aos autos o número do 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) referente ao réu Antoninho Tozi, hei por 

bem determinar que, no prazo de (5) cinco dias, traga aos autos o referido 

dado, a fim de regularizar a marcha processual, sob as penas da lei, após 

conclusos (art.319, I, CPC).

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 1º de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 817407 Nr: 2016-76.2016.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEYTON GENISELLA ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA AURORA LTDA, EDSON DE 

SOUZA MATTOS, VALDEIR LOPES BORGES, ROMUALDO JOSE DA SILVA 

NETO, EDINETE ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 19.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2016-76/2016

Ação: Usucapião

 Autor: Cleyton Genisella Ormond.

Réus: Imobiliária Autora Ltda e Outro.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 
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on line de valores e requisição de informações, bem como, os convênios 

“Renajud” e “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço da ré, Imobiliária Aurora Ltda, (fl.177), conforme extratos em 

anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 1º de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 823134 Nr: 4031-18.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEQUISON DE OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY CRISTINA ROCHA 

CAMPOS - OAB:23352/MT, JANAINA GONÇALVES SOUZA 

BORTOLOTTI - OAB:17281/E, LUDIMYLA PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:16622/E, PRISCILLA PEREZ GOES - OAB:OAB/MT14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem 

resolução de mérito o processo aforado por DIEQUISON DE OLIVEIRA 

RIBEIRO, em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE 

INC), com fulcro nos art. 321, parágrafo único, art.330, II e IV e art.485, VI, 

ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição 

inicial.Custas pela parte autora (art.98, §3º, CPC).Façam-se as anotações 

em conformidade com os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e 

nº 88/2014/CGJ.Sem honorários haja vista que não houve a citação da 

parte contrária.Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades 

d e  p r a x e ,  o  q u e  d e v e  s e r  c e r t i f i c a d o , 

arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Roo-MT., 1º de agosto de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 888905 Nr: 1278-20.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO JOSÉ PEREIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº1278-20/2018

Ação: Carta Precatória

Juízo Deprecante: Araguari – MG

Autor: Transportadora Transcompanheiros Ltda ME.

Réu: Arlindo José Pereira – ME.

Vistos, etc.

Para inquirição da testemunha, hei por bem em designar o dia 16 de 

outubro de 2018, às 15:20 horas.

Comunique-se o douto Juízo deprecante.

Cumpra-se a presente, servindo a cópia como mandado.

Caso a secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao 

cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com 

prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução imediata.

Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas necessárias, às 

providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Roo-MT, 1º de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 897948 Nr: 4644-67.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO KRAKER LTDA ME, ELOIR KRAKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, ELLO 

LOCAÇOES DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR MORAES DA ROSA - 

OAB:40555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº4644-67/2018

Ação: Cobrança

 Autores: Auto Kraker Ltda ME e Outro.

Réus: Yara Brasil Fertilizantes S/A e Outro.

Vistos, etc.

Considerando os termos do petitório de (fls.142/142V), verifico que a 

parte autora pretende, apenas e tão somente, a reconsideração do 

despacho de (fl.140), assim sendo, mantenho na íntegra os termos do 

despacho atacado, por seus próprios fundamentos.

No mesmo trilho, intime-se a parte autora, via seu bastante procurador, 

para, no prazo de (5) cinco dias, comprove nos autos o recolhimento das 

custas e taxas judiciárias (fl.139), bem como, comprove o integral e 

correto cumprimento do despacho de (fl.140), sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Roo-MT., 1º de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 876649 Nr: 9077-51.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERONIMO IVO DA CUNHA - 

OAB:OAB/MS 6920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RAMIRES DE LIMA - 

OAB:OAB/MS 10.111

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº9077-51/2017

Ação: Carta Precatória

Autora: Lucia Ferreira de Lima.

Réu: Arlindo Ferreira de Lima.

Vistos, etc.

Considerando o teor do Ofício nº828/2018-M70 de (fl.40), hei por bem 

cancelar a audiência designada para o dia 29 de agosto de 2018.

Lado outro, devolva-se a presente Carta Precatória, mediante as baixas 

de estilo.

Por fim, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e 

consideração.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 1º de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 777407 Nr: 5230-12.2015.811.0003

 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: NILSON GONÇALVES DE SOUZA, LUZIA PINTO DE 
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MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUMIR SANTOS DA SILVA, nelson rezende 

da silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5230-12.2015

Ação: Ordinária de Indenização

Autores: Nilson Gonçalves de Souza e Luzia Pinto de Matos.

Réus: Cleumir Santos da Silva e Nelson Rezende da Silva.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, os convênios 

“Renajud” e “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço da ré (fl.64), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 792069 Nr: 11125-51.2015.811.0003

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EURIPEDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº11125-51/2015

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Disal Administradora de Consórcios Ltda.

Réu: José Euripedes da Siva.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, os convênios 

“Renajud” e “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço da ré (fl.47), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715589 Nr: 10882-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYRA HANNE BEFFART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLEN MARCIA NUNIS DE 

CASTRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10882-15/2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Layra Hanne Beffart.

Representante: Josilene Nunis dos Santos.

Executado: Vicente Batista de Oliveira.

Vistos, etc.

Analisando o petitório de (fl.216/223) e compulsando detidamente os fólios 

processuais, verifica-se que o cálculo de (fl.93) está defasado, assim, hei 

por bem em determinar a intimação da parte exequente, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos 

demonstrativo de cálculo do débito atualizado, bem como, requeira o que 

de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 443785 Nr: 12454-74.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº12454-74/2010

Vistos, etc.

Primeiramente, considerando que o presente feito fora convertido em 

Execução de Sentença em 31.10.2013, hei por bem rejeitar a defesa 

apresentada pelo executado às (fls.101/102), eis que inaplicável a 

espécie.

De outro norte, intime-se a parte exequente, para, no prazo de (5) cinco 

dias, carreie aos autos o CNPJ do executado, sob as penas da lei.

Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 789946 Nr: 10211-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE SILVEIRA DA ROCHA & CIA LTDA-ME, 

ANDRE SILVEIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358, LUCAS BRAGUIM PINA - OAB:23358/O, MARCINO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT12485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:OAB/MT13301A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10211-84/2015

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequente: Resende Advogados Associados e Outro.

Executada: André Silveira da Rocha & Cia Ltda – ME.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 412 de 629



Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos verifica-se que o cálculo apresentado 

à (fl.299) é diverso do valor indicado para bloqueio via Bacenjud à (fl.298), 

assim sendo, intime-se a parte exequente, Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão da Região Sul de Mato Grosso – Sicoobsul, para, no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se acerca da referida discrepância apontada.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 30 de julho 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 403141 Nr: 16667-31.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DELCOLI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE PAULA ARAUJO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 Pelo exposto e princípios de direito atinentes à espécie, hei por bem 

deferir o pedido de impenhorabilidade, devendo ser liberado em favor do 

executado a importância constrita à (fl.223), mediante as cautelas de 

estilo.De outro norte, indefiro o pleito constante do item ‘b’ de (fl.250), eis 

que o salário do executado é verba revestida pela impenhorabilidade (art. 

833, inciso IV, do CPC).Intimem-se.Cumpra-se.Roo-MT, 1º de agosto de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 702222 Nr: 10200-94.2011.811.0003

 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): GILSON MEDEIRO DA SILVA, VALDEMIR DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Assim, diante do exposto, hei por bem em deferir o pedido colacionado 

nos petitórios de (fls.168/176 e fls.178/184), e, via de consequência, o 

desbloqueio e posterior levantamento da importância penhorada à (fl.167) 

em nome do executado, expedindo-se o competente alvará.Por fim, no que 

diz respeito ao petitório de (fls.187/190), determino que sejam feitas as 

anotações necessárias, quer na Escrivania, quer no Cartório Distribuidor, 

efetuadas as retificações, intime-se a parte exequente, no prazo de (10) 

d e z  d i a s ,  r e q u e i r a  o  q u e  d e  d i r e i t o ,  a p ó s 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-MT, 1º de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 901503 Nr: 5767-03.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDELI FERNANDES DA SILVA, VALDELI FERNANDES 

DA SILVA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIERLEY EURIPEDES DE SOUSA - 

OAB:141933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº5767-03/2018

Ação: Embargos de Terceiro

Embargante: Valdeli Fernandes da Silva e Outra.

Embargado: Rodorápido Transportes Ltda.

Vistos, etc.

VALDELI FERNANDES DA SILVA VALDELI FERNANDES DA SILVA ME, 

com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

de Embargos de Terceiro” em desfavor de RODORÁPIDO TRANSPORTES 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

 Intime-se a parte embargante, através de seu bastante procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra o disposto no artigo 677 do 

Código de Processo Civil – especificamente o rol de testemunhas –, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos.

Intimem-se e cumpra-se.

Roo-MT, 1º de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 874876 Nr: 8357-84.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVECI SEVERO DA SILVA, ESPOLIO DE ANTONIO 

SEVERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8357-84/2017

Ação: Embargos de Terceiro

Embargante: Espólio de Antonio Severo da Silva.

 Embargado: Banco do Brasil S/A.

 Vistos, etc.

ESPÓLIO DE ANTONIO SEVERO DA SILVA, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente “Ação de Embargos de Terceiro” em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, 

sobreveio o pedido de suspensão da execução, vindo-me os autos 

conclusos.

D E C I D O:

Considerando o documento de (fls.79/83), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC).

Em consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 12 

de novembro de 2018, às 11:00 horas, no CEJUSC.

Recebo os embargos, para discussão, determinando a suspensão do 

processo principal, no que tange, apenas e tão somente, o imóvel 

matriculado sob nº000394, do RGI de Pedra Preta-MT, até ulteriores 

deliberações deste juízo (arts. 300 e 678, CPC).

Cite-se o embargado, para contestar, no prazo de (15) quinze dias, 

consignando-se que não contestando o pedido, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (Art. 679, CPC).

Quando da citação deverá ser observado o disposto no art. 677, §3º, 

CPC.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Roo-MT., 1º de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 714556 Nr: 9773-63.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO SEVERO DA SILVA, JOVECI 
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SEVERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR GUEDES DE MEDEIROS, GILDA MARIA 

BERNARDES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:OAB/MT 12.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº9773-63/2012

Ação: Execução de Obrigação de Fazer

Exequente: Espólio de Antônio Severo da Silva.

Executados: Edmar Guedes de Medeiros e Outra.

Vistos, etc.

Defiro o pedido constante do item ‘a’ de (fl.136V) e, via de consequência, 

determino a citação dos executados, por edital, com fulcro no artigo 256, 

inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte exequente, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

exequente, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 1º de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 890370 Nr: 1845-51.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAPOLEAO MOYSES DE OLIVEIRA, TEREZINHA MATOS 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO BERNARDES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:MT/10.752 -B, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - 

OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº1845-51/2018

Ação: Rescisão de Contrato

 Autores: Napoleão Moyses de Oliveira e Outra.

Réu: Cristiano Bernardes Medeiros.

Vistos, etc.

NAPOLEÃO MOYSES DE OLIVEIRA e TEREZINHA MATOS DE OLIVEIRA, 

com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

de Rescisão de Contrato” em desfavor CRISTIANO BERNARDES 

MEDEIROS, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de tutela 

provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

 Considerando que o Processo Judicial Eletrônico é obrigatório na Comarca 

de Rondonópolis desde o dia 09 de maio de 2016, intime-se a parte autora, 

via seu bastante procurador, para que no prazo de (15) quinze dias, 

comprove nos autos a distribuição da presente ação via PJe.

Transcorrido o prazo, certifique-se nos autos e, venham-me conclusos 

para o devido cancelamento da distribuição.

Intime-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 1º de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 807422 Nr: 17150-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RODRIGO DE MATTOS, DAIANE LAILA 

PAIXÃO BARROS MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁIRO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº17150-80/2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: Paulo Rodrigo Mattos e Outra.

Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos verifica-se que a parte embargante 

peticionara nos autos sob o manto dos ‘Embargos de Declaração’ às 

(fls.49/52V), alegando haver contradição na sentença que extinguira o 

feito por falta de recolhimento das custas judiciais.

Todavia, o Código de Processo Civil é taxativo nas modalidades em que 

deva ser interposto o referido recurso, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Pois bem. Conforme se depreende do pretenso recurso o mesmo não 

indica qualquer obscuridade, contradição, omissão ou mesmo erro 

material, eventualmente, cometido na sentença de (fls.47/47V).

Analisando-se a questão em desate, tenho para mim que a pretensão 

esposada pela embargante não é pertinente e, à evidência, não deve ser 

acatada.

Acerca da “contradição” ensina o professor Marcus Vinícius:

“Contradição é a falta de coerência da decisão, que deve ser lógica. Por 

contradição se entende a afirmação contrária a algo que se disse 

anteriormente. A decisão contraditória é aquela que contém partes 

conflitantes entre si, ou afirmações que se rechaçam ou anulam. São 

contraditórias as sentenças em que o dispositivo não mantém coerência 

lógica com a fundamentação, ou tem duas ou mais partes inconciliáveis, 

ou que se excluem” (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de 

Direito Processual Civil. Vol. 2 São Paulo: Saraiva, 2008. p. 135).

Não há contradição, nem mesmo erro material na decisão, que apreciou os 

pedidos aventados de forma adequada e suficiente. Evidentemente, os 

embargos de declaração não se prestam para o reexame da decisão nos 

moldes pretendidos pela parte embargante, a qual deve se valer do meio 

adequado para tanto.

Assim sendo, a via eleita pelo embargante é inadequada, eis que os 

embargos declaratórios não se prestam a modificar a decisão proferida 

nos autos. No mesmo sentido é a doutrina, conforme leciona Daniel 

Amorim Assumpção Neves:

“Afirma-se que pelos embargos de declaração não se pretende a reforma 

ou a anulação da decisão, função dos recursos, mas somente o seu 

aclaramento ou complementação” (Amorim Assumpção Neves, Daniel. 

Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª 

Edição – 2016. p.1.587)

Pelo exposto e princípios de direito atinentes à espécie, rejeito os 

embargos ofertados.

Desta feita, hei por bem em manter a sentença vergastada em sua íntegra 

por seus próprios fundamentos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Roo-MT, 1º de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 889591 Nr: 1519-91.2018.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA SIQUEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº1519-91/2018

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Carlos Alberto Alves Junior.

Executada: Vanda Siqueira Alves.

Vistos, etc.

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR, com qualificação nos autos, 

ingressou com ‘Embargos Declaratórios’ pelos fatos narrados no petitório 

de (fls.33/34), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem finalidade 

específica, expressamente delimitada pelo artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil:

“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.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

No caso posto à liça, aduz a embargante que há omissão, devendo ser 

provido os presentes embargos de declaração.

 Pois bem. Analisando-se a questão em desate, tenho para mim que a 

pretensão esposada pelo embargante não é pertinente e, à evidência, não 

deve ser acatada.

Primeiramente, destaca-se o esclarecimento do autor acerca da 

“omissão”:

“Será omissa a decisão se houver alguma lacuna, uma falta, algo 

relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e não foi. E a sentença, 

se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja referente aos 

pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, 

que deixar de mencionar algo que devia ser examinado” (GONÇALVES, 

Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2 São 

Paulo: Saraiva, 2008. p. 136).

Sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. 

CONTRADIÇÃO. O acórdão analisou de modo adequado a matéria 

submetida à apreciação, não havendo omissões, contradições ou 

obscuridades a eivá-lo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.” 

(Embargos de Declaração Nº 70061094637, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 

28/08/2014).

No caso, a omissão arguida não têm nenhuma pertinência, pois o que na 

verdade busca o embargante é adequar a decisão aos seus interesses.

Acerca do tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Na cumulação de pedidos o acolhimento ou a rejeição de um deles pode 

tornar os demais prejudicados, não havendo nenhum sentido exigir do juiz 

o enfrentamento e solução de tais pedidos em sua decisão” (Amorim 

Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume 

Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.1.591)

Em não havendo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, os 

embargos não merecem acolhimento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. 

INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O 

REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.” (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO POETA 

ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003)

 “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 ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS”. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: 

ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003)

 Pelo exposto e princípios de direito atinentes à espécie, rejeito os 

embargos ofertados.

Intime-se.

Cumpra-se.

Roo-MT., 1º de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 735014 Nr: 14707-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EUGENIO BONJOUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON LANDI, MARCIO LANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEFANO ULANDOWSKI - 

OAB:OAB/ PR5437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, LUIZ LOPES BARRETO - OAB:OAB/PR 

23.516, TANIA VALERIA DE OLIVEIRA OLIVER - OAB:25554/PR

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº14707-30/2013

Ação: Carta Precatória

Juízo: Cornélio Procópio – PR

Autor: José Eugênio Bonjour.

Réus: Hamilton Landi e Outros.

Vistos, etc.

Determino a Senhora Gestora que certifique o transcurso do prazo para 

manifestação das partes, no que tange a decisão de (fls.302/306).

Lado outro, intimem-se as partes, via seus respectivos patronos, para, no 

prazo de (5) cinco dias, manifestem-se acerca do cálculo acostado às 

(fls.308/315).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 1º de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 901530 Nr: 5783-54.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL ROGER ECHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo Judicial Eletrônico nº5783-54/2018

Ação: Carta Precatória

Juízo Deprecante: Cuiabá – MT

Autor: Banco do Brasil S/A.

Réu: Michel Roger Echer.

Vistos, etc.

BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, ingressou neste 

juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de MICHEL ROGER 

ECHER, com qualificação nos autos, vieram-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial da presente Carta 

Precatória e seu aditamento, carreando aos autos, sob pena de devolução 

sem cumprimento:

a) mandato procuratório legível, eis que não aportara aos autos o referido 

documento, conforme determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 do Código 

de Processo Civil;

b) observando-se, ainda, se a presente Carta Precatória cumpre os 

termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM.

Oficie-se o juízo deprecante.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Roo-MT., 1º de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004858-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004858-41.2018.8.11.0003. 

AUTOR: CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS Vistos etc. Sem maiores delongas, entendo que a ação 

deve ser extinta sem resolução de mérito, pois, compulsando os autos, 

verifico que existe entre o presente feito e os autos 

n.1003731-68.2018.8.11.0003 (PJe), em trâmite na Primeira Vara Cível 

desta comarca, identidade de partes, causa de pedir e pedido. Consigno 

que as partes são as mesmas; a causa de pedir, nas duas ações, envolve 

discussão acerca do acidente ocorrido em 07.08.2017; e o pedido 

formulado corresponde à indenização decorrente da lesão corporal 

sofrida pela parte autora. Demais disso, observo que nos autos de n. 

1003731-68.2018.8.11.0003 foi determinado que o autor emendasse a 

exordial, no sentido de acostar documentos pertinentes, tendo o autor 

protocolado pedido de desistência daquele feito e distribuído, em seguida, 

nova ação, o que enseja violação ao preceito do sorteio na distribuição 

das ações, sendo medida, evidentemente, vedada em nosso ordenamento 

jurídico. Assim, impõe-se a extinção destes autos, considerando a 

configuração da litispendência entre tais liças, fenômeno processual 

elencado no artigo 485, inciso V, do CPC/15. Vale ressaltar que a extinção 

do feito por litispendência visa a homenagear a economia processual e a 

otimização da atividade judiciária, pois seria totalmente inconveniente e 

improdutivo que se permitisse a tramitação de processos idênticos para 

resolver uma mesma demanda, que pode ser solucionada, mediante a 

condução de apenas um deles evidentemente. A respeito do assunto, 

confiram-se os seguintes julgados: “Ação declaratória de inexigibilidade de 

débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Extinção 

sem resolução de mérito. Litispendência. Irresignação do autor. Alegação 

de ausência de identidade entre os processos. Identidade presente e 

facilmente verificável. Desídia do autor em produzir provas das suas 

alegações, pouco verossímeis. Litispendência verificada. Citação válida 

realizada anteriormente na outra demanda. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. (TJSP. Apel.Cív. nº 0224619-26.2008.8.26.0100, Rel. Mary 

Grün, 7ª Câmara de Direito Privado, Julg. 30/04/2014, Publ. 15/05/2014).” 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - PROTESTO DE TÍTULO - 

REITERAÇÃO DO PEDIDO EM OUTRA AÇÃO - LITISPENDÊNCIA - 

EMPRESAS COLIGADAS - CITAÇÃO VÁLIDA - REVELIA - 

DESCONSIDERAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO AJUIZADO 

POSTERIORMENTE - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PROPOSTA EM PRIMEIRO 

LUGAR - MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSOS. Havendo 

litispendência entre as ações, impõe-se a extinção do segundo processo, 

não havendo impedimento que se aproveitem os atos nele realizados, 

levando em conta os princípios da utilidade processual e da 

instrumentalidade das formas. Não há de ser decretada a revelia se os 

atos praticados no processo em apenso podem ser aproveitados. O 

protesto indevido de título gera indenização por dano moral, devendo o 

valor ser arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMG. Apel.Cív. nº 1.0024.02.853701-7/001, Rel. Des. 

Generoso Filho, 9ª Câm.Cív., Julg. 17/03/2009, Publ. 06/04/2009).” Posto 

isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso V, do Novo Código de Processo Civil. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 16 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004955-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY CAVALCANTE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004955-41.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: WESLLEY CAVALCANTE 

DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada por BANCO PAN S.A. em desfavor de WESLLEY CAVALCANTE 

DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos. Noticia a exordial que, o 

autor concedeu ao réu um financiamento, tendo por objeto o veículo 

descrito na inicial. Contudo, relata que a requerida se tornou inadimplente 

com as parcelas em seus respectivos vencimentos. À luz destes fatos, o 

requerente pugna, liminarmente, pela busca e apreensão do veículo 

descrito acima, que se encontra em poder do polo passivo, clamando para 

ser depositado em suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da integralidade da 

dívida no prazo de 05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, sob pena de revelia. Acostada à inicial veio a 

documentação pertinente. É o breve relato. Fundamento e Decido. De 

início, DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único, do artigo 

321, do Novo Código de Processo Civil. Superada a irregularidade 

supramencionada, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 

319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo o Requerente cumprido este requisito. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual (ID 13969333), bem 

como a notificação da mora (ID 13969367). Por outro lado, há receio de 

que o requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, 

comprovada a mora do devedor, o caso é de se deferir liminarmente a 

medida, determinando a busca e apreensão do bem supramencionado. 

Assim, presentes os requisitos autorizadores que ensejaram o presente 

pedido, tendo em vista a demonstração da mora, conforme Notificação 

Extrajudicial, tomando assim ciência dos débitos vencidos e não pagos, 
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DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, autorizando que o veículo 

fique em depósito com pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio 

depositário fiel do bem o Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré 

para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade 

da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem 

como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena 

de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º 

e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a requisição de força 

policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 16 de 

julho de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003879-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRANCISCA DE FREITAS OAB - MT20673/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Com essas considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para 

determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o nome da 

parte autora do banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito - 

SCPC/SERASA, em relação ao apontamento sub judice, até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária, que desde já aplico no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual 

será revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 

497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor. 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 30 de 

agosto de 2018, às 09h30min, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003649-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA CANDIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Com essas considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para 

determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o nome da 

parte autora do banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito - 

SCPC/SERASA, em relação ao apontamento sub judice, até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária, que desde já aplico no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual 

será revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 

497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor. 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 30 de 

agosto de 2018, às 08h30min, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004330-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY MARIANO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

 

Com essas considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para 

determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o nome da 

parte autora do banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito - 

SCPC/SERASA, em relação ao apontamento sub judice, até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária, que desde já aplico no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual 

será revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 

497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor. 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 30 de 

agosto de 2018, às 11h, para audiência de conciliação, que será realizada 

na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003982-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - MT9583/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Com essas considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para 

determinar, tão somente, que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

abstenha-se de inscrever o nome da parte autora junto aos órgãos de 

proteção ao crédito - SCPC/SERASA, em relação ao contrato sub judice, 

suspendendo as cobranças das parcelas, sob pena de multa diária, que 

desde já aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de 

descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, 

consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, § 4º do 

Código de Defesa do Consumidor. Conforme o disposto no artigo 334 da 

Lei 13.105/15, designo o dia 04 de setembro de 2018, às 09h30min, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004760-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MAYRA DUPONT KLEIN OAB - PR76763 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004760-56.2018.8.11.0003. 
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REQUERENTE: DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA REQUERIDO: RIC 

COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por DRUGOVICH AUTO PEÇAS LTDA 

em desfavor de RIC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA. - EPP., 

ambos devidamente qualificados na exordial. Recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Conforme o 

disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 13 de setembro de 

2018, às 08h30min, para audiência de conciliação, que será realizada na 

sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no 

art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes 

de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 09 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004787-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DAGA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE MARIANO SANQUITE GOMES (RÉU)

AGUINALDO ROCHA GOMES (RÉU)

 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 13 de 

setembro de 2018, às 09h, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004837-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA VACARO SILVA VINHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 13 de 

setembro de 2018, às 09h30min, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004921-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (RÉU)

 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 13 de 

setembro de 2018, às 10h30min, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006789-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BISPO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO)

JANINE COELHO DUARTE DE QUADROS OAB - MT9643/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE 

RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 20 de 

setembro de 2018, às 08h30min, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 448896 Nr: 4076-95.2011.811.0003

 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): SILVANIA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente 

processo aforado por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, 

desfavor de SILVANIA PEREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos e 

o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil.Custas pelo autor. Transitada em julgado e feitas as anotações de 

estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Roo-Mt., 03/agosto/2.018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito 

da 2ª Vara Cível,Em substituição legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 408977 Nr: 4647-71.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DE ARRUDA COSTA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ALVES - OAB:9416/MT, 

LETÍCIA SILVA DE LIMA SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/ RJ 86235, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 
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AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO, nos 

moldes do artigo 485, III do CPC, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 815624 Nr: 1441-68.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON VAN DER SAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

 Processo n° 1441-68.2016

 Ação: Execução de Título Extrajudicial

Autor: Banco Bradesco S/A

Réu: Jeferson Van der Sand

 Vistos, etc...

 BANCO BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de 

JEFERSON VAN DER SAND, com qualificação nos autos, tendo aportado o 

pedido de extinção, vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e 

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por 

BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de JEFERSON VAN DER SAND, 

com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro 

nos artigos 487, inciso III c/c 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

expedindo-se o necessário.

 Custas pelo réu.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 03/agosto/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

Em substituição legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 800711 Nr: 14648-71.2015.811.0003

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZIMAR NUNES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por BANCO DAYCOVAL S/A, 

em desfavor de ROZIMAR NUNES SIQUEIRA, todos com qualificação nos 

autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º e § 

2º, ambos do Código de Processo Civil, condenando-o no pagamento das 

custas processuais.Transitada em julgado, o que deve ser certificado, 

arquive-se.Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.Roo-MT, 03 de agosto de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,Em substituição 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 703938 Nr: 11915-74.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHO BISPO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B, JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - OAB:MT/7.670

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n º 11915-74.2011

Ação: Cobrança de Seguro DPVAT

 Autor: Martinho Bispo de Farias

 Réu: Itau Seguros S/A

 Vistos, etc...

 Martinho Bispo de Farias, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de Itau Seguros 

S/A, pessoa jurídica de direito privado.

 Devidamente processado, sobreveio sentença, condenando-se a 

empresa ré, a qual ingressou com recurso de apelação, restando provido, 

conforme se pode constatar a (fls.163/165v).

 Baixando os autos à escrivania, a parte autora ingressou com pedido de 

“Execução de Sentença”, procedendo-se com as anotações de praxe; e, 

mais tarde, postulou a extinção desistência do pedido (fls.175/183), 

vindo-me os autos conclusos.

 D e c i d o:

 O pedido formulado pelo autor não tem como ser atendido, mesmo porque, 

feito de forma totalmente equivocada, devendo, por conseguinte, o 

processo ser encaminhado ao arquivo, de forma imediata.

 Assim, procedidas as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 03/agosto/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível,

Em substituição legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706390 Nr: 1104-21.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por ITAUCARD S/A, em desfavor 

de ADENILSON GONÇALVES OLIVEIRA, todos com qualificação nos autos 

e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º e § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, condenando-o no pagamento das 

custas processuais.Transitada em julgado, o que deve ser certificado, 

arquive-se.Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.Roo-MT, 03 de agosto de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,Em substituição 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 411596 Nr: 7680-69.2008.811.0003

 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: ANA MELICE DE PAULA CIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente 

processo aforado por ANA MELICE DE PAULA CIRINO, desfavor de 

VALDEMAR LIMBERGER, com qualificação nos autos e o faço com fulcro 

no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.Sem custas, uma vez 

que a autora é beneficiária da Assistência Judiciária. Transitada em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Roo-Mt., 03/agosto/2.018.Dr. 

Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,Em substituição legal.-

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 725784 Nr: 6742-98.2013.811.0003

 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: CESAR FARIA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4.729-A MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida para no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas 

nº 121/128.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000617-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da parte requerida para juntar carta de preposição e 

substabelecimento de procuração, conforme determinado em audiência - 

id. 14403713, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002697-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REDETREL - REDE TRANSACOES ELETRONICAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I SOUZA BARROS - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000576-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DOS SANTOS (REQUERENTE)

SUILENE APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000375-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOVIANE RAULINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LEANDRO RAULINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LETICIA RAULINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LURDES RAULINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR DA SILVA MACEDO (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006044-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ANTONELLI DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR E COMPROVAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA 

COMPLEMENTAR, CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID. 14548900, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001935-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA BRITO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DA SILVA OAB - SP227256 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENDESKI ALUMINIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE EXAMINANDO OS AUTOS MAIS DETIDAMENTE, 

VERIFICA-SE QUE A GUIA RECOLHIDA PELA AUTORA - ID. 13017185 - 

NÃO SE REFERE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO, MAS SIM A CUSTAS 

PROCESSUAIS E TAXA JUDICIÁRIA. ASSIM, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA REITERAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE, NO PRAZO DE CINCO DIAS, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA 

DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE 

PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004552-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO)

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAJHE CLINICA MEDICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14581688

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004302-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCISCO FERREIRA CAMACHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO JOSE VILELA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14582137

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004752-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO)

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NETO RODRIGUES DOURADOS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14582760

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790506 Nr: 10420-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL CASTILHO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA, para devolução dos autos nº 

10420-53.2015.811.0003, Protocolo 790506, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746882 Nr: 6092-17.2014.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTACASTERNES SERVIÇOS DE SONDAGEM E 

FUNDAÇÃO LTDA, LIGIA MARIA ASINELLI TERNES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGILIO JOSE TERNES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NAZARIO BAPTISTELLA 

- OAB:OAB/SC11636A, MELISSA AREND DAS NEVES - OAB:OAB/MT 

17.804-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ORLIENE HONORIO 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 6092-17.2014.811.0003, 

Protocolo 746882, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418828 Nr: 1269-73.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES ZUFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IARA ANJOS DE 

ABREU, para devolução dos autos nº 1269-73.2009.811.0003, Protocolo 

418828, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839081 Nr: 8348-59.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DE SOUZA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO PEREIRA 

CAMPOS FILHO, para devolução dos autos nº 8348-59.2016.811.0003, 

Protocolo 839081, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802060 Nr: 15200-36.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO JUNIOR DE FRANÇA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - 

COOMISA, BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9118/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMAR BERNARDO 

JORGE - OAB:OAB/PR 25.668

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA, para devolução dos autos nº 

15200-36.2015.811.0003, Protocolo 802060, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 705583 Nr: 252-94.2012.811.0003

 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: JOSIAS DE MORAES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DE OLIVEIRA PORTO, CIBELE 

ESTOLANO DA SILVA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSÉIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 12.860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:MT/5180

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA VISTA DO OFÍCIO DO CRI LOCAL 

DE FL. 385.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001554-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SANTOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003508-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY LENNON DO NASCIMENTO SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça no qual procedeu a Busca e 

Apreensão e a NÃO Citação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000040-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THALES LUIZ NUNES QUEIROZ (RÉU)

LUIZ CARLOS ALVES DE QUEIROZ - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002769-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERREIRA DA SILVA (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)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006763-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FABIANO RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005781-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO KOJI OYA OAB - SP165374 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (REQUERIDO)

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

MASTER SP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. (REQUERIDO)

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

seguinte caminho: site do Tribunal de 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006071-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA NADALIN TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Danny Fabrício Cabral Gomes OAB - MS0006337A (ADVOGADO)

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES OAB - AC3406 (ADVOGADO)

VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA OAB - DF19680 (ADVOGADO)

WILSON FURTADO ROBERTO OAB - PB12189 (ADVOGADO)

MARINA BELANDI SCHEFFER OAB - AC3232 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados da parte requerida, para no prazo de 05 dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001018-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE DOMINGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A (ADVOGADO)

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA SOUZA FREITAS (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, informar o 

endereço para a expedição do ofício requerido no id. 12487309.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000716-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COTEMINAS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MENDONCA COSTA OAB - SP195829 (ADVOGADO)

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT0003504S-A (ADVOGADO)

FLAVIA CRISTINA MOREIRA DE CAMPOS ANDRADE OAB - SP106895 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR0059659A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000716-91.2018.8.11.0003. 

E X E Q U E N T E :  C O T E M I N A S  S . A .  E X E C U T A D O : 

COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA 

Vistos e examinados. COTEMINAS S/A ingressou com CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA ARBITRAL em face de COOPERSERRA – COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA SERRA, requerendo o cumprimento de 

sentença arbitral proferida pela BBM – BOLSA BRASILEIRA DE 

MERCADORIAS, que condenou a COOPERSERRA e ALEXANDRE 

AUGUSTIN ao pagamento de US$3.675.461,70. Requereu a intimação da 

executada para o pagamento do valor atualizado e convertido em reais, 

que afirmou totalizar R$19.482.848,99. Intimados, COOPERSERRA e 

ALEXANDRE AUGUSTIN apresentaram impugnação ao cumprimento de 

sentença, requerendo a inclusão deste último no polo passivo da lide. 

Afirmaram que devem ser utilizados, para a satisfação do débito, 

primeiramente os bens que foram dados em garantia; que ALEXANDRE 
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AUGUSTIN está em processo de recuperação judicial, e que o crédito 

objeto do presente cumprimento de sentença está incluído no processo 

recuperacional. Requereram a suspensão da ação até a realização da 

assembleia geral de credores. A exequente requereu a penhora on line 

nas contas bancárias da executada COOPERSERRA, e manifestou-se pela 

rejeição da impugnação apresentada. Vieram-me os autos conclusos. 

DECIDO. Inicialmente, determino a inclusão de ALEXANDRE AUGUSTIN no 

polo passivo desta lide, na medida em que a própria exequente afirma que 

“O presente cumprimento de sentença tem por objeto a execução da 

sentença arbitral proferida pela BBM – Bolsa Brasileira de Mercadorias, 

que condenou solidariamente a Cooperserra e o Sr. Alexandre Augustin – 

em recuperação judicial - a pagar à Coteminas o montante histórico de US$ 

3.675.461,70, acrescido de juros de 12% ao ano, desde 20 de outubro de 

2012, mais o percentual de 80% das custas incorridas com o 

procedimento arbitral”. Assim, é inegável que o mesmo também deve 

figurar como executado no presente processo de cumprimento de 

sentença. Proceda-se, pois, com as devidas alterações. No mais, 

considerando as alegações contidas na impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentado (de que ALEXANDRE AUGUSTIN está em processo 

de recuperação judicial e o crédito objeto destes autos estaria incluído no 

feito recuperacional, dentre outras), determino a intimação do 

administrador judicial do processo de recuperação judicial do executado 

ALEXANDRE AUGUSTIN para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos 

autos. Por cautela, permaneça o procedimento suspenso, razão pela qual 

deixo de apreciar, neste momento, o pedido de penhora on line formulado 

pela exequente. Com a manifestação do administrador judicial, tornem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. . RONDONÓPOLIS, 2 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003093-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

MILI S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003093-35.2018.8.11.0003. 

AUTOR: R. BALKE & BALKE LTDA - ME RÉU: MILI S/A, PIZZOLATTO & 

FALK LTDA - EPP Vistos e examinados. Cuida-se de feito foi originalmente 

distribuído na 2ª Vara Cível desta Comarca, cuja competência foi declinada 

pa r a  e s t e  j u í z o ,  p o r  p r e v e n ç ã o  a o  P r o c e s s o  n º 

1002982-51.2018.8.11.0003. Contudo, somente a coincidência da causa 

próxima de pedir de ações declaratórias de inexistência de débito 

cumulado com indenização moral por negativação indevida, não 

caracteriza a conexão e não autoriza a reunião dos processos. Neste 

sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entende que: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

C/C DANO MORAL – PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO – REJEITADA – INTIMAÇÃO PROCEDIDA – COBRANÇA 

INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – CARTÃO DE CRÉDITO – 

NEGATIVAÇÃO PROCEDIDA – REQUERIDO CONDENADO EM DANO 

MORAL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – IMPERTINENTE – OUTRO 

FEITO QUE SE TRATA DE FATO DIVERSO – DANO MORAL MANTIDO – 

VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. (...). 2- “Para a 

configuração de litispendência, é imprescindível que dois processos 

pendentes apresentem identidade entre todos os elementos da ação, ou 

seja, quando possuírem as mesmas partes, causa de pedir e pedido. - Não 

se vislumbra a ocorrência de identidade geradora da conexão entre ações 

de indenização que versam sobre contratos distintos, com valores 

diversos e inclusões efetuadas em datas diferentes. (...). (Ap 

170500/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 

17/04/2017). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONEXÃO – 

INOCORRÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, 

II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO - 

INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – SÚMULAS 54/362/STJ – PREQUESTIONAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Só 

a coincidência da causa próxima de pedir de ações declaratórias de 

inexistência de débito c/c indenização moral, negativação indevida, não 

caracteriza a conexão e não autoriza a reunião dos processos. (...). (Ap 

37029/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017) 

Ressalto, ainda, que não há identidade entre as partes (polo passivo), bem 

como se referem a contratos e inscrições distintos. Dessa forma, 

considerando que o presente caso não se amolda às hipóteses que 

autorizam a reunião dos processos para julgamento conjunto, determino a 

redistribuição do feito a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. 

Deixo de suscitar conflito de competência, em virtude da celeridade e 

economia processual. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002592-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORMINDA GINES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DONIZETE RIBEIRO OAB - 078.315.442-91 (PROCURADOR)

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO FERREIRA - ESTOFADOS - ME (RÉU)

MELQUIADES FERREIRA (RÉU)

ALEXANDRO FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002592-81.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ORMINDA GINES RIBEIRO PROCURADOR: SEBASTIAO DONIZETE 

RIBEIRO RÉU: ALEXANDRO FERREIRA, ALEXANDRO FERREIRA - 

ESTOFADOS - ME, MELQUIADES FERREIRA Vistos e Examinados. Trata-se 

de ação de despejo com pedido liminar. Para melhor análise do pedido, 

necessária a intimação da parte autora, a fim de indicar o endereço para 

citação do sublocatário indicado na inicial (Melquiades Ferreira), sob pena 

de indeferimento da inicial. Em caso análogo: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM 

EXECUÇAO. FALTA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE 

EXECUTADA. DETERMINAÇAO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA PARTE 

EXEQUENTE. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. 1. De 

acordo com o artigo 319, inciso II, do CPC/2015, a petição inicial, dentre 

outros requisitos, deve indicar o domicílio e a residência da parte ré. 2. 

Nos termos do artigo 240, § 1º, incumbe ao autor promover a citação do 

réu. 3. Deixando a parte exequente de promover a emenda à inicial, com a 

indicação do endereço da parte executada, de modo a viabilizar a citação, 

mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, na forma prevista no 

parágrafo único do artigo 321 do CPC/2015. 4. Tratando-se de extinção do 

processo, em virtude da inépcia da petição inicial, não se faz necessária a 

prévia intimação pessoal da parte autora, para sanar a irregularidade no 

prazo de 5 (cinco) dias, com fundamento no § 1º do artigo 485 do 

CPC/2015 . 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Após, 

conclusos. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002363-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT OAB - SP292635 

(ADVOGADO)

BRUNO DELGADO CHIARADIA OAB - SP177650 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

W W AGROPECUARIA LTDA. (REQUERIDO)

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (REQUERIDO)

AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA (REQUERIDO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

ABJ TRADING LLP (REQUERIDO)
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SEMEARE AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA (TERCEIRO INTERESSADO)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002363-58.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: BOM JESUS 

AGROPECUARIA LTDA, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA, 

ABJ TRADING LLP, AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA, BOA 

ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA, SEMEARE AGROPECUARIA LTDA, 

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA, W W AGROPECUARIA LTDA. Vistos 

e examinados. Defiro o pedido de dilação de prazo, solicitado pela 

administradora judicial, concedendo à mesma o prazo suplementar de 30 

dias para que se manifeste nos autos. Após aportar ao feito a sua 

manifestação, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público, para que, 

no prazo legal, apresente o seu parecer. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000530-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERCIL CARNEIRO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000530-39.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BENEDITO RAMOS EXECUTADO: VANDERCIL CARNEIRO 

FILHO 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. 13158589. Ademais, o requerimento de 

cumprimento de sentença está devidamente instruído com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, 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. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1006073-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A (ADVOGADO)

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STEFANI BENJAMIN MAINARDI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006073-52.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS EMBARGADO: 

STEFANI BENJAMIN MAINARDI Vistos e examinados. Primeiramente, 

certifique-se acerca da tempestividade dos presentes embargos. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006128-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS ALVES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - MT9583/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

VANDA SIQUEIRA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006128-03.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: DENIS ALVES RIBEIRO EXECUTADO: VANDA SIQUEIRA 

ALVES, MAURO OLIVEIRA DA SILVA Vistos e examinados. I –Do 

parcelamento das custas iniciais Defiro o pedido de parcelamento das 

custas iniciais ao autor, devendo o pagamento ser realizado todo dia 10 

(dez) do mês, em 6 (seis) parcelas, ficando condicionado à parte autora, 

comprovar nos autos o pagamento mensal, sob pena de lei (art. 98, §6º, 

do CPC). Recolha-se a primeira parcela no prazo de 15 dias (art. 290 do 

NCPC). II - Da execução de título extrajudicial A petição inicial preenche os 

requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a 

recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 10% (dez 

por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte executada, 

consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no 

mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, 

o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). 

Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do Código 

de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem para 

penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 

dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006151-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006151-46.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ELIANE ALVES DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. I – Da 
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justiça gratuita Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte 

requerente, nos termos do art. 98, do Código de Processo Civil. II – Da 

inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a 

peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela provisória. Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo reúne os processo 

desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a parte ré para 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006130-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIDE CLEMENTE DE SOUZA (EXECUTADO)

CLEDSON JOSE DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006130-70.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: CLEDSON JOSE DE 

SOUSA, ROSINEIDE CLEMENTE 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 execução de 

título extrajudicial A petição inicial preenche os requisitos do art. 798, do 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, desde já, 

honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da 

execução a serem pagos pela parte executada, consoante disposição do 

art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no mandado que em caso de 

integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a parte executada 

para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação, nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil. O 

mandado de citação deverá constar ordem para penhora e a avaliação, a 

ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente. Se o 

oficial de justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do CPC). Aperfeiçoada a 

citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3°, do CPC). Havendo 

requerimento da parte exequente, defiro, a inscrição do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC), bem 

como expedição de certidão de que a presente execução foi admitida pelo 

juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006153-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO OAB - MT0012071S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PACHECO E SOUZA DA SILVA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006153-16.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA EMBARGADO: EDUARDO 

PACHECO E SOUZA DA SILVA Vistos e examinados. Primeiramente, 

certifique-se acerca da tempestividade dos presentes embargos. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1006116-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IARA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. SANTOS ELETRONICA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006116-86.2018.8.11.0003. 

AUTOR: IARA CRUZ RÉU: V. F. SANTOS ELETRONICA - ME Vistos e 

examinados. Analisando os autos, observa-se que a parte autora juntou 

extrato de débito de IPTU (Id. 14537858 e 14537868) e matrícula de imóvel 

(Id. 14537845) em nome de terceiro. Dessa forma, intime-se a parte autora 

para comprove nos autos que o débito do IPTU, ora cobrado, se refere ao 

imóvel objeto do despejo, bem como cópia atualizada da matrícula do 

imóvel que se pretende dar em garantia para deferimento do pleito liminar, 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724824 Nr: 5791-07.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINO DOS SANTOS CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A, 

PRESTADORA DE SERVIÇOS TOSHIBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199, GILSON GARCIA JUNIOR - OAB:SP 111.699-A, 

OCTAVIO DE PAULA SANTOS NETO - OAB:196717/SP

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal se manifestar 

acerca da petição de folhas 338 a 340, que noticiam o pagamento do valor 

acordado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 790258 Nr: 10333-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DIAS DE OLIVEIRA, GERALDA DIAS 

DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da 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.: 451358 Nr: 6537-40.2011.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: RC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060, POLLYANA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:32.476-OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.Proceda-se a serventia com as conferências 

determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 

2018, adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência.Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:“RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.Por fim, registro que existindo a possibilidade de acordo, 

nada impede que o mesmo seja processado nos autos concomitantemente 

ao deslinde do feito, devendo as partes, na mesma oportunidade, sinalizar 

eventual interesse na designação de audiência para a realização de auto 

composição com o auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 

139, inciso V, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 450364 Nr: 5544-94.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR DE OLIVEIRA SOUZA, CLAUDECIR 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:11213-A/MT

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos laudos 

de constatação ‘in loco’ que aportaram aos autos, bem como na 

inexistência de provas robustas para comprovar as alegações traçadas 

na petição inicial, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as ações de 

USUCAPIÃO (Cód. 433054), de MANUTENÇÃO DE POSSE (Cód. 450364) e 

REIVINDICATÓRIA (Cód. 425592), para DECLARAR a PRESCRIÇÃO 

AQUISITIVA e o DOMÍNIO de parte do imóvel de matrícula 46.808 do CRI 

local (área que se localiza da beira do asfalto, onde existe um comércio e 

uma residência, se prolongando até uma estrada que é utilizada por 

caminhões e maquinário para a extração de areia, área esta que se 

encontra sombreada por arvores e mata nativa) em favor de SALVADOR 

DE OLIVEIRA SOUZA e, via de consequência, reintegrando O ESPÓLIO DE 

BELARMINO PEREIRA DA ROCHA no remanescente do imóvel, com a 

confirmação da liminar de manutenção de posse deferida nos autos de 

Cód. 450364. Declaro a extinção dos processos COM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com supedâneo no art. 487, inciso I, do CPC.Após o trânsito em 

julgado desta decisão, procedida a delimitação e identificação da área cuja 

propriedade foi atribuída a SALVADOR DE OLIVEIRA SOUZA, expeça-se o 

mandado de reintegração do remanescente em favor do ESPOLIO DE 

BELARMINO PEREIRA DA ROCHA e o mandado de registro, para que a 

propriedade definitiva, já declarada em favor de SALVADOR DE OLIVEIRA 

SOUZA, adentre o folio registral imobiliário competente. Diante da 

sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das 

custas processuais de cada ação, na proporção de metade para cada 

parte; e condeno, ainda, ambas as partes, ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado de cada ação, devendo 

cada parte arcar com o pagamento de metade da verba devida.Após o 

cumprimento de todas as formalidades e baixas devidas, arquive-se. 

Publique-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 436517 Nr: 5185-81.2010.811.0003

 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: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ARMO RADER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, MARCO ANTONIO MARINELLI - OAB:97148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em 

observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo às anotações de est i lo ,  arquivem-se os 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 741841 Nr: 3220-29.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICNET INTERNET PROVIDER LTDA ME, CARLOS 

ROBERTO RABELO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON CAPPELLESSO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, JANAINA WEIS - OAB:OAB/SC29.592, KARINA 

CAPPELLESSO - OAB:12772/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO CASTILHO 

SOARES - OAB:MT/11.464

 Nesse contexto, considerando que o embargante simplesmente alegou 

excesso de execução, mas não indicou o valor que entende correto; não 

apontou quais seriam os excessos praticados; e sequer juntou planilha 

demonstrando a alegação formulada, JULGO IMPROCEDENTES os 

embargos a execução, declarando a sua extinção com julgamento do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o embargante 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao 

disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com fulcro no disposto 

no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua 

sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das 

obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser 

executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade. Com o trânsito em 

julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às 

a n o t a ç õ e s  d e  e s t i l o ,  a r q u i v e m - s e  o s 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 433054 Nr: 1718-94.2010.811.0003

 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: SALVADOR DE OLIVEIRA SOUZA YAMASSAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

ESPÓLIO DE JORGINA NOVAES DA ROCHA, JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 

VALDEMIR DARCI WITCHWASTISKIS, LINDOMAR COSTA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 
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SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos laudos 

de constatação ‘in loco’ que aportaram aos autos, bem como na 

inexistência de provas robustas para comprovar as alegações traçadas 

na petição inicial, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as ações de 

USUCAPIÃO (Cód. 433054), de MANUTENÇÃO DE POSSE (Cód. 450364) e 

REIVINDICATÓRIA (Cód. 425592), para DECLARAR a PRESCRIÇÃO 

AQUISITIVA e o DOMÍNIO de parte do imóvel de matrícula 46.808 do CRI 

local (área que se localiza da beira do asfalto, onde existe um comércio e 

uma residência, se prolongando até uma estrada que é utilizada por 

caminhões e maquinário para a extração de areia, área esta que se 

encontra sombreada por arvores e mata nativa) em favor de SALVADOR 

DE OLIVEIRA SOUZA e, via de consequência, reintegrando O ESPÓLIO DE 

BELARMINO PEREIRA DA ROCHA no remanescente do imóvel, com a 

confirmação da liminar de manutenção de posse deferida nos autos de 

Cód. 450364. Declaro a extinção dos processos COM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com supedâneo no art. 487, inciso I, do CPC.Após o trânsito em 

julgado desta decisão, procedida a delimitação e identificação da área cuja 

propriedade foi atribuída a SALVADOR DE OLIVEIRA SOUZA, expeça-se o 

mandado de reintegração do remanescente em favor do ESPOLIO DE 

BELARMINO PEREIRA DA ROCHA e o mandado de registro, para que a 

propriedade definitiva, já declarada em favor de SALVADOR DE OLIVEIRA 

SOUZA, adentre o folio registral imobiliário competente. Diante da 

sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das 

custas processuais de cada ação, na proporção de metade para cada 

parte; e condeno, ainda, ambas as partes, ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado de cada ação, devendo 

cada parte arcar com o pagamento de metade da verba devida.Após o 

cumprimento de todas as formalidades e baixas devidas, arquive-se. 

Publique-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 774236 Nr: 4018-53.2015.811.0003

 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: GILBERTO MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANI PAULA RODRIGUES, GEOVANE 

RODRIGUES DE PAULA, DANIELA SOARES DO NASCIMENTO, CLAUDEMIR 

ANDRADE DA SILVA, EURENICE FERREIRA DE ANDRADE, ANTONIO JOSE 

DO NASCIMENTO, RAFAEL JULIO RODRIGUES BORGES, JANE MARIA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:15527

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL 

COLETIVO (Cód. 736554), pelo que DECLARO a PRESCRIÇÃO AQUISITIVA 

e o DOMÍNIO dos imóveis descrito e caracterizados na petição inicial em 

favor dos autores SILVANI PAULA RODRIGUES casada com GEOVANE 

RODRIGUES DE PAULA, DANIELA SOARES DO NASCIMENTO casada com 

CLAUDENIR ANDRADE DA SILVA, EURENICE FERREIRA DE ANDRADE, 

ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO e JANE MARIA SILVA BORGES casada 

com RAFAEL JULIO RODRIGUES BORGES e, via de consequência, JULGO 

IMPROCEDENTES a AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C 

PERDAS E DANOS (Cód. 774236) e AÇÃO DE OPOSIÇÃO (Cód. 774235), 

declarando a extinção de todos os processos COM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com supedâneo no art. 487, inciso I, do CPC.Determino que, nos 

termos do art. 167, inciso I, item 28, da Lei nº 6.015/73, após o trânsito em 

julgado desta sentença, seja expedido mandado de registro, para que a 

propriedade definitiva, já declarada em favor dos autores, adentre o folio 

registral imobiliário competente. Condeno o GILBERTO MENDES DE 

OLIVEIRA ao pagamento de custas e processuais de todas as ações e 

honorários advocatícios em cada processo, no montante de 15% do valor 

de cada uma das causas, devidamente atualizados. Após o cumprimento 

de todas as formalidades, arquive-se. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 756711 Nr: 11311-11.2014.811.0003

 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: VILMA INES FILIPAK DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/ MT 

15499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em 

observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Fica 

suspensa a condenação supra, diante de eventual deferimento dos 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da lei concernente. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo às anotações de est i lo ,  arquivem-se os 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 746931 Nr: 6126-89.2014.811.0003

 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: ALMIGHTY MANEQUINS DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

AUTOMOTIVOS (AUTO SOM), LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE GODINHO MENDONÇA - 

OAB:OAB/ SP 335.550, RONAN AUGUSTO BRAVO LELIS - OAB:OAB/ 

SP298.953, SILVIA CORREA DE AQUINO - OAB:279.781/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação, para condenar os requeridos 

ao pagamento de R$4.778,68 com juros de mora e correção monetária 

desde a propositura da ação (30/05/2014). Declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito.Condeno os requeridos ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% 

sobre o valor da condenação, devidamente atualizado. Com fulcro no 

disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua 

sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das 

obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser 

executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade. Com o trânsito em 

julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as 

anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 759792 Nr: 13252-93.2014.811.0003

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELA MARTINS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA MARTINS RIBEIRO - 

OAB:16.568-MT

 Vistos e examinados. BANCO ITAUCARD S/A ingressou com a presente 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de MARCELA MARTINS 

RIBEIRO, tendo por objeto o bem móvel descrito na inicial. A liminar de 

busca e apreensão foi deferida às fls. 19. Devidamente citada, a requerida 
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apresentou contestação, afirmando que quitou integralmente o contrato 

celebrado com a autora, referente ao veículo objeto da lide. Postulou pela 

revogação da liminar e improcedência da ação, alegando má-fé da parte 

autora. Intimado, o banco autor asseverou que a requerida deixou de 

efetuar o pagamento das parcelas devidas a partir da prestação nº 47; 

que após o ajuizamento da demanda a requerente quitou as prestações 47 

a 50 por boleto bancário; e que, de fato o contrato já está quitado, mas a 

autora não agiu de má-fé, posto que os pagamentos ocorreram com 

atraso. Postulou pela extinção do feito, com a condenação da ré nos ônus 

sucumbenciais. Vieram-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 728278 Nr: 9087-37.2013.811.0003

 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: MANUEL APARECIDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:18.071-A

 Nesse contexto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em 

observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com 

fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o 

condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 

decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente 

poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito 

em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo às anotações de est i lo ,  arquivem-se os 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 451358 Nr: 6537-40.2011.811.0003

 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: RC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060, POLLYANA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:32.476-OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

 Nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, nomeio curador especial ao revel citado por edital na pessoa de um 

dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 451358 Nr: 6537-40.2011.811.0003

 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: RC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060, POLLYANA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:32.476-OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

DEFIRO o pedido formulado às fls. 125.

 Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 451358 Nr: 6537-40.2011.811.0003

 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: RC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060, POLLYANA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:32.476-OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. KARINA OLIVEIRA ALVES, para no prazo de 03 (três) dias, 

DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga desde o 

dia15/06/2016, sob pena de busca e apreensão, bem como perda do 

direito à vista fora de cartório e multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 815324 Nr: 1335-09.2016.811.0003

 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: CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTONIO, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, JOAO VICTOR MARTINS - OAB:OAB/MG 

130559, JUSCIELE MORETTI DE MELO - OAB:18451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 Intimação das partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre os cálculos do Administrador Judicial de fls. 302/314.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 860401 Nr: 3294-78.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

MASSA FALIDA DE RODOMAIS TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Sra. Administradora Judicial para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006062-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDINELLE MARQUES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006062-23.2018.8.11.0003. 

AUTOR: RONDINELLE MARQUES DE JESUS RÉU: UNIC EDUCACIONAL 

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 

06 de setembro de 2018, às 10:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. III – Da tutela de 

urgência No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o 

artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo 

temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e 

determino a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, 

determinando a exclusão do nome da parte autora de seus cadastros, em 

relação aos débitos ora discutidos, até ulterior decisão de mérito. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com a urgência que o 

caso requer. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006152-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALDILENE MOREIRA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT0019897A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO GOMES COIMBRA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006152-31.2018.8.11.0003. 

AUTOR: WALDILENE MOREIRA VIEIRA RÉU: REINALDO GOMES COIMBRA 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial 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 26 de setembro de 2018 às 08:00 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 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 

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 
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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: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da antecipação de tutela depende 

da comprovação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

estabelece o artigo 273 do Código de Processo Civil. Ausentes os 

requisitos legais que autorizam a concessão da medida, o desprovimento 

do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão 

agravada, é medida que se impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO 

ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – 

A antecipação da tutela exige a presença da verossimilhança das 

alegações, fundada em prova inequívoca, além do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. (...) III – Para fins de exame da 

verossimilhança, os documentos juntados ao processo devem ser de tal 

ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau 

de probabilidade para acolhimento da pretensão. IV – A ausência dos 

requisitos autorizadores da antecipação da tutela, impõe o seu 

indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 137566/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014). 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(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006109-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006109-94.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: RONAIR ALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial 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 10 de setembro de 2018 às 08:00 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 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 

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: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da antecipação de tutela depende 

da comprovação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

estabelece o artigo 273 do Código de Processo Civil. Ausentes os 

requisitos legais que autorizam a concessão da medida, o desprovimento 

do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão 

agravada, é medida que se impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO 

ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – 

A antecipação da tutela exige a presença da verossimilhança das 

alegações, fundada em prova inequívoca, além do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. (...) III – Para fins de exame da 

verossimilhança, os documentos juntados ao processo devem ser de tal 

ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau 

de probabilidade para acolhimento da pretensão. IV – A ausência dos 

requisitos autorizadores da antecipação da tutela, impõe o seu 

indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 137566/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que 
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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(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002596-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A DAS DORES RODRIGUES EQUIPAMENTOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002596-21.2018.8.11.0003. 

AUTOR: EDSON ESTEVAO REY MOLINA RÉU: A DAS DORES RODRIGUES 

EQUIPAMENTOS - ME 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 06 de setembro de 2018, às 11:00 horas. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. III – Da tutela de 

urgência No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o 

artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo 

temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da parte autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1002399-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CARVALHO MONTEIRO (REQUERENTE)

RENATA CAPOTE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(REQUERIDO)

OLINDA ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002399-66.2018.8.11.0003 REQUERENTE: ERICA 

CARVALHO MONTEIRO, RENATA CAPOTE DE CARVALHO Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - MT13444/O-O 

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - 

MT13444/O-O REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO 

RESIDENCIAL ACACIAS, OLINDA ALVES DE SOUZA Advogado do(a) 

REQUERIDO: WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - 

MT0015472A-O Advogado do(a) REQUERIDO: WAGNER MAX TAVARES 

DOS SANTOS SILVA - MT0015472A-O DECISÃO Vistos e examinados. 

Proceda-se a serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da 

Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as 

providências que se fizerem necessárias. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 
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DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005344-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SILVA DE SOUZA (AUTOR)

VALDINEIA MIRANDA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALVES DE SOUZA (RÉU)

AMADO DA SILVA CARLOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES OAB - MT15616/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005344-94.2016.8.11.0003 AUTOR: JOSE CARLOS 

SILVA DE SOUZA, VALDINEIA MIRANDA ROCHA Advogado do(a) AUTOR: 

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - MT0012452S Advogado do(a) AUTOR: 

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - MT0012452S RÉU: AMADO DA SILVA 

CARLOS, CARLOS ALVES DE SOUZA Advogado do(a) RÉU: Advogado 

do(a) RÉU: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - MT15616/O DECISÃO 

Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as conferências 

determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 

2018, adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001801-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (AUTOR)

NOEMIA BARBOSA DE SOUZA (AUTOR)

CARLA BARBOSA DE SOUZA KRISTOSCHIK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO FERREIRA DE MORAES (RÉU)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA SILVA LIMA OAB - MT4272/O (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - MT15209/O (ADVOGADO)

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001801-49.2017.8.11.0003 AUTOR: NOEMIA BARBOSA 

DE SOUZA, LUIZ CARLOS DE SOUZA, CARLA BARBOSA DE SOUZA 

KRISTOSCHIK Advogado do(a) AUTOR: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

MT11878/A Advogado do(a) AUTOR: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

MT11878/A Advogado do(a) AUTOR: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

MT11878/A RÉU: TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA, DARIO 

FERREIRA DE MORAES, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Advogados do(a) RÉU: MARCELO DA SILVA LIMA - MT4272/O, DANIEL 

DA COSTA GARCIA - MT0009478A-O, ANDREIA MESQUITA DA SILVA - 

MT15209/O Advogados do(a) RÉU: MARCELO DA SILVA LIMA - 

MT4272/O, DANIEL DA COSTA GARCIA - MT0009478A-O, ANDREIA 

MESQUITA DA SILVA - MT15209/O Advogado do(a) RÉU: DANIELA 

CRISTINA VAZ PATINI - MT0011660A-O DECISÃO Vistos e examinados. 
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Proceda-se a serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da 

Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as 

providências que se fizerem necessárias. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001417-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M3 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001417-52.2018.8.11.0003 AUTOR: M3 TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA Advogado do(a) AUTOR: JOSIANE COELHO DUARTE 

- MT13703-O RÉU: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO S.A. 

Advogado do(a) RÉU: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MT0014258S-A 

Advogado do(a) RÉU: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT0014992S DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com 

as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 

de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003365-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES IRMAOS CAMILOTTI LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGGIO TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

WILLIAN DENIS DE MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDVALDO AVELAR SILVA OAB - PR37685 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003365-63.2017.8.11.0003 AUTOR: TRANSPORTES 

IRMAOS CAMILOTTI LTDA - EPP Advogados do(a) AUTOR: BRUNO 

GARCIA PERES - MT0014280A-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

MT0012093A-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - MT0011858S RÉU: AGGIO 

TRANSPORTES LTDA - ME, WILLIAN DENIS DE MORAES Advogado do(a) 

RÉU: EDVALDO AVELAR SILVA - PR37685 Advogado do(a) RÉU: 

EDVALDO AVELAR SILVA - PR37685 DECISÃO Vistos e examinados. 

Proceda-se a serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da 

Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as 

providências que se fizerem necessárias. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001170-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA OLIVEIRA AGUIAR EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001170-71.2018.8.11.0003 REQUERENTE: MARIA 

CANDIDA OLIVEIRA AGUIAR EIRELI - ME Advogado do(a) REQUERENTE: 

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - MT16330/O REQUERIDO: 

CIELO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: ALFREDO ZUCCA NETO - 

SP0154694A DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com 

as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 

de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005647-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALVES THEODORO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

a medida liminar foi deferida, o bem foi apreendido, o requerido foi citado 

(tendo em vista que compareceu aos autos espontaneamente e, embora a 

contestação não tenha específicos poderes para receber citação, 

verifica-se que o mesmo peticionou nos autos, não tendo ocorrido apenas 

a juntada da procuração), mas não apresentou tempestiva contestação. A 

parte autora manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em 

conta que a parte ré foi devidamente citada e não apresentou 

contestação, com fulcro no teor da certidão da Sra. Gestpra, DECRETO A 

SUA REVELIA, o que induz aos efeitos do artigo 344 do CPC, 

reputando-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Deste modo, 

passo a conhecer diretamente do pedido, na forma do artigo 355, II, do 

CPC. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Destaco, ainda, que os autos 

possibilitam o seu julgamento antecipado já que o objeto nele enfocado, 

apesar de ser de fato e de direito, permitem, pela prova documental 

carreada, que seja desde logo proferida uma sentença de mérito sem a 

necessidade de produção de prova em audiência, o que, em harmonia com 

os princípios da celeridade e economia processual, aplica-se o artigo 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, está pacificada a 

jurisprudência: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA 

DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O 

art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o 

magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, 

jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o 

julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que 

conspira a favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior 

Tribunal de Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; 

DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ 

FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova 

redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 

8.952/94, que prevê a realização de audiência preliminar, não tem 

aplicação quando o caso comportar julgamento antecipado da lide. II – 

Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão recorrido decorre do 

exame das peculiaridades fáticas da causa, soberanamente delineadas na 

instância ordinária, e cujo reexame é vedado em sede de especial, ante o 

óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, 

para suprir a omissão apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; 

Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 19.09.90). Isto posto, passo ao 

julgamento da lide. Da análise do que consta nos autos verifico que os 

fatos afirmados pela autora encontram-se corroborados pelo conjunto 

probatório, já que consta dos autos prova da obrigação assumida, bem 

como da inadimplência contratual, restando satisfatoriamente demonstrado 

que a devedora não pagou os débitos nas datas aprazadas. Ademais, a 

ré, ao ser citada, quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer 

manifestação no feito, de forma que não se negou a existência da dívida. 

Dessa forma, a procedência da ação é medida que se impõe, eis que 

estão presentes todos os requisitos atinentes à espécie. Posto isso, com 

fulcro no Decreto Lei n° 911/69, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva 

do bem. Oficie-se ao Detran para proceder a retificação no registro de 

propriedade. Após a venda do bem, deve ser descontado o que faltou ao 

devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo 

remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido. Com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da ação. Se o 

condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da 

condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança 

na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário 

satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco 

anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

1º Juizado Especial

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61339 Nr: 9727-02.1997.811.0003

 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: DICKSON SIMAO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANETE DA ROCHA ALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CHRISTIANO 

CARVALHO DE ARAUJO, para devolução dos autos nº 

9727-02.1997.811.0003, Protocolo 61339, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 887144 Nr: 711-86.2018.811.0003

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VFVY

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI 

- OAB:21669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):LUIZ CARLOS SOUZA DA SILVA

Resumo da Incial:A Srª Vanusa Ferraz Vieira Yotumoto ingressou com a 

presente demanda pois residir com seu filho V.L.F. da S. no Japão, tendo 

em vista que seu atual esposo recebeu proposta de trabalho naquela país. 

No entanto, o requerido, genitor de seu filho, sem qualquer justificativa se 

recusou a assinar a documentação necessária autorizando referida 

viagem. Portanto, a requerente pleiteia o suprimento judicial do 

consentimento do requerido para que possa viajar com seu filho para o 

Japão a fim de lá fixar residência.

Decisão/Despacho:Visto.
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Nos termos da manifestação do douto Promotor de Justiça constante de 

fls. 120, EXPEÇA-SE carta precatória para CITAÇÃO conforme pediu o MP 

- solicitando URGENCIA no cumprimento fixando DEZ DIAS para 

cumprimento, excepcionalmente e, para já DEIXAR realmente CUMPRIDA A 

CITAÇÃO, expeça-se também, POR EDITAL.

 Observe-se que o pedido tem caráter URGENTE e trata-se de JUSTIÇA 

GRATUITA.

Com a citação comprovada, contado o prazo, certifique-se, renove-se 

vista ao MP e conclusos.

Nome e cargo do digitador:Letícia da Silva de Araújo Garcia, analista 

judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004665-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO OAB - MT16493/O 

(ADVOGADO)

SOYANNI ALMEIDA DE SOUZA OAB - 003.243.501-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO JOSE MOREIRA NETO (RÉU)

 

Processo n.º 1004665-26.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente às isenção prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(certidão de nascimento da parte autora que instrui a inicial), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a comprovação do 

real rendimento auferido pela parte demandada, em um terço do salário 

mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 318,00 (trezentos e dezoito 

reais), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da 

citação, na conta bancária informada pela parte autora, ou pago 

diretamente mediante recibo. 4. Designo o dia 09.08.2018, às 16h30min, 

para a realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, 

devendo constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do 

CPC, com advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da 

realização da audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

que compareça na audiência. 5. Consigne-se as advertências legais, em 

especial a eventual ausência das partes, nos termos do art. 7º, do Diploma 

Legal citado, segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o 

arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além da 

confissão quanto à matéria de fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de 

junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 872303 Nr: 7394-76.2017.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHR, KRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7394-76.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada V.H.R., 

representado por sua genitora, Sr.ª K.R.S. em face de F.B.R. (qualificados 

nos autos).

2. Pela manifestação carreada aos autos (fl. 49), infere-se que a parte 

devedora cumpriu sua obrigação alimentar.

3. O representante do Ministério Público manifestou-se nos autos à fl. 51.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando houver o adimplemento 

total da dívida.

6. Diante da manifestação das partes verifica-se que a obrigação contida 

nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, cumprida a obrigação, 

inexiste alternativa senão a extinção do feito em análise.

7. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o 

feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Codex Processual Civil.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 795168 Nr: 12459-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPA, RAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12459-23.2015.811.0003

Vistos etc.

 1. Defiro a cota ministerial de fl. 46.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 03 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 768469 Nr: 1480-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJDSM, IADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1480-02.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 94, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e, após, arquivem-se, conforme preconiza o art. 921, 

§2º, do Diploma Processual Civil.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 03 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 805593 Nr: 16535-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTL, JKTL, CT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16535-90.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 65/66, anverso e verso.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 03 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006018-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM RODRIGUES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOVANY MATHEUS RODRIGUES PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006018-04.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

17.09.2018, às 14h, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso 

I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 

contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001854-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HONORATO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001854-93.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro, na íntegra, 

a cota ministerial de ID: 14038788. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000360-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLELMA ROCHA DE ARAUJO (AUTOR)

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:

YOSHIAKI JORGE SHIMIZU (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000360-67.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Tendo em vista os 

petitórios de ID: 11632770 e ID: 12078583, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para sua manifestação, no prazo legal. 2. Após, 

venham-me os autos conclusos. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 02 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000978-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

LUCILEIDE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

CLAUDEIR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA DOS SANTOS SALES (REQUERENTE)

LUCAS BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO)

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT7043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIRO ALVES DE SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000978-41.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando os autos com vagar, ressai do caderno processual que a 

inventariante formula ao juízo um pedido de expedição de alvará (ID: 

14217837), entretanto, para se evitar tumulto processual, hei por bem 

indeferir tal requerimento no bojo desta ação sucessória, devendo a parte 

se valer de pedido de alvará a ser manejado em ação autônoma. 2. No 

mais, intime-se a inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, carrear 

aos autos o comprovante de recolhimento de ITCMD, bem como certidão 

negativa municipal, federal e estadual (emitida pela PGE) em nome do de 

cujus. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 06 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002489-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CHAVES RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002489-45.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO aforada por J.A.R. em face de M.A.C.R. (qualificados na 

peça vestibular), onde a parte requerente aduz, em síntese, que se 

casaram em 17.12.1994, sob o regime da comunhão parcial de bens, 

sendo do matrimônio não advieram filhos, bem como não há bens e nem 

dívidas a partilhar. 2. A inicial foi instruída com os documentos 

necessários à propositura da ação. 3. Citada por edital, a parte requerida 

deixou o prazo de resposta transcorrer in albis, sendo-lhe nomeado 

curador especial, que apresentou contestação por negativa geral. 4. 

Manifestou-se o representante Ministério Público, opinando pela 

decretação do divórcio. 5. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 6. A existência do matrimônio 

restou provada pelo documento (ID: 1935474). 7. Considerando que não 

há bens a serem partilhados, bem como que a ação não versa sobre 

direito de menores, e, ante a possibilidade da dissolução do casamento 
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estampada no art. 1.521, inciso IV, do Código Civil e art. 226, §6º, da 

Constituição da República, com a nova redação que lhe foi dada pela 

Emenda Constitucional n.º 66, outro caminho não há, senão decretar o 

divórcio conforme pleiteado na inicial. 8. Ante o exposto e atendendo a 

tudo mais que dos autos consta, em consonância com o parecer 

ministerial, julgo procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 

487, inciso I, do Estatuto Processual Civil, pelo que decreto o divórcio 

requerido por J.A.R. em face de M.A.C.R. (adrede individualizados). 9. 

Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios, eis que o 

feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 10. Averbe-se a presente 

decisão no assentamento do registro civil. 11. Oficie-se ao titular do 

Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de 

inscrição e averbação. 12. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de 

agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009943-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

JURACI LOPES OAB - 934.942.111-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON TEIXEIRA PIRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AVELINO SOBRINHO OAB - 568.440.691-20 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009943-42.2017.8.11.0003 Vistos etc., Acolho a cota ministerial 

retro. Destarte, proceda a realização de estudo psicossocial a fim de 

averiguar a existência de vínculo proveniente da paternidade socioafetiva 

entre a menor Alessandra e o requerente Juracy, em laudo 

circunstanciado no prazo de 20 (vinte) dias. Com o relatório, vistas às 

partes e ao Parquet. No mais, intimem-se as partes para manifestar, na r. 

oportunidade, interesse na prova pericial (DNA) ou apresentarem o laudo, 

acaso já tenham realizado pela via extrajudicial. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 03 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003111-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. C. D. C. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O (ADVOGADO)

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para que, querendo, se manifestem sobre a 

certidão transcrita, no prazo de 15 dias: "CERTIFICO que foram opostos 

EMBARGOS DE TERCEIRO por ADEMILSON DA SILVA em desfavor de 

PABLO BRENDO CHRISTIANO DA CUNHA GUIMARÃES, registrados sob a 

numeração 1001853-11.2018.8.11.0003, devidamente vinculado no 

sistema (aba associados), onde foi concedido efeito suspensivo tão 

somente em relação às medidas restritivas sobre o imóvel registrado 

perante o RGI local sob a matrícula nº 12.181, provenientes da ação de 

execução de alimentos de numeração única 1003111-27.2016.8.11.0003."

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000727-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO BRENDO CHRISTIAN DA CUNHA GUIMARAES (EMBARGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002422-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. D. S. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA LARISSA INÁ G. MESQUITA, OAB/MT 8.196, 

PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO 

DAS PARTES AUTORA E REQUERIDA, PARA A REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

PSICOSSOCIAL.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 706282 Nr: 992-52.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDS, NADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13038, LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - OAB:1882-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvarino Rodrigues de 

Arruda - OAB:1754

 Vistos.

Defiro o pedido de restrição eletrônica de valores contido no petitório de 

fls. 432, porquanto a penhora on-line é medida que de rigor se impõe, a 

qual, inclusive, é consentânea com os modernos princípios e preceitos 

que regem a atividade jurisdicional, já que busca pôr fim ao litígio (conflito 

de interesses qualificado por uma pretensão resistida, segundo 

Chiovenda) e pacificar a sociedade, os quais são escopos teleológicos ou 

finalísticos da Jurisdição.

 Nesta senda, bloqueie-se somente o valor da execução em dinheiro 

depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em nome do 

devedor, por meio do sistema BACENJUD.

Diante da ordem de transferência (extrato anexo), oficie-se a conta única 

de depósitos judiciais para que sejam adotadas as providencias de praxe 

e intimem-se as partes para manifestação, no prazo legal.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 738538 Nr: 1050-84.2014.811.0003

 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: EVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASVDCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA RUZA DAL BO - 

OAB:OAB/MT 11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Vistos etc.,

 A par da informação vertida à fl. 202, aliada a ausência de manifestação 

da causídica habilitada no feito desde fevereiro de 2017 (fls. 204/206) e, 

em consonância ao parecer ministerial outrora lançado, determino a 
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intimação pessoal da requerente para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, VI), facultando-se, também, 

o pronunciamento quanto aos laudos de fls. 217 e 224/227.

Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação por 

edital para fins e prazo do quanto disposto acima, sob pena de extinção 

do processo sem julgamento de mérito. Prazo do edital: 20 (vinte) dias.

Em seguida, tornem os autos ao Ministério Público para parecer de mérito.

Após, renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 735047 Nr: 14728-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYRANA SANTANA 

FERREIRA - OAB:23945/B

 Vistos etc.,

 Cuida-se de Execução de Alimentos ajuizada por D. B. D., em desfavor de 

J. L. G. D., ambos bem qualificados nos autos, com base em título 

executivo judicial.

No curso do trâmite processual, aportou aos autos acordo extrajudicial 

entabulado entre as partes, alusivo ao pagamento das prestações 

alimentares atinentes ao débito ora reclamado, conforme se vê às fls. 

184/185.

É o relatório do necessário. Decido.

Pois bem, no que tange a homologação do acordo, como sói acontecer na 

espécie em comento, destaco o entendimento sufragado pela 

jurisprudência, in verbis:

“ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO PELO JUÍZO. SUSPENSÃO 

DA EXECUÇÃO. A homologação de acordo estabelecido entre as partes 

acarreta a suspensão do feito executivo e não sua extinção. Exegese do 

art. 792 do CPC ”. (Apelação Cível Nº 70011570140, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de 

Vasconcellos, Julgado em 01/06/2005).

Posto isso, HOMOLOGO o acordo constante nos autos e SUSPENDO o 

curso do processo até o seu integral cumprimento.

 Recolha-se o mandado de prisão expedido no feito.

Em sendo noticiado o descumprimento, autorizo, desde já, a renovação do 

mandado de prisão civil incluso às fls. 162/163, pelo valor do último cálculo 

apresentado (fls. 141/142).

Exaurido o prazo, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar.

Oportunamente, defiro ao executado os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC.

Por fim, tendo em vista o teor de referido ajuste, presto em separado 

informações complementares referentes ao Habeas Corpus sob código n. 

1007241-98.2018, conforme oficio anexo.

Publique-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 735051 Nr: 14732-43.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL OTANO DE ANDRADE 

PORTIOLI - OAB:6829/OAB MS

 Vistos etc.,

 Cuida-se de Execução de Alimentos ajuizada por D. B. D., em desfavor de 

J. L. G. D., ambos bem qualificados nos autos, com base em título 

executivo judicial.

No curso do trâmite processual, aportou aos autos acordo extrajudicial 

entabulado entre as partes, alusivo ao pagamento das prestações 

alimentares atinentes ao débito ora reclamado, conforme se vê às fls. 

137/138.

É o relatório do necessário. Decido.

Pois bem, no que tange a homologação do acordo, como sói acontecer na 

espécie em comento, destaco o entendimento sufragado pela 

jurisprudência, in verbis:

“ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO PELO JUÍZO. SUSPENSÃO 

DA EXECUÇÃO. A homologação de acordo estabelecido entre as partes 

acarreta a suspensão do feito executivo e não sua extinção. Exegese do 

art. 792 do CPC ”. (Apelação Cível Nº 70011570140, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de 

Vasconcellos, Julgado em 01/06/2005).

Posto isso, HOMOLOGO o acordo constante nos autos e SUSPENDO o 

curso do processo até o seu integral cumprimento.

 Exaurido o prazo, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestar.

Oportunamente, defiro ao executado os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 807410 Nr: 17143-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OFMDS, EFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR ALVES 

SPROCATI - OAB:21209/O

 Posto isso, em sintonia ao parecer ministerial, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, com resolução de mérito, para CONCEDER visitação de 

forma livre ao genitor, nos termos do artigo 487, I, do CPC e declaro, por 

consequência, extinto o presente feito. Sem custas e honorários face à 

gratuidade da Justiça. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas 

de estilo. Ciência ao Ministério Público. P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 808228 Nr: 17400-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA RODRIGUES DE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LOURENÇO RODRIGUES 

ALVARENGA, israel rodrigues de alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de INVENTÁRIO dos bens do ESPÓLIO de Lourenço Rodrigues 

Alvarenga, sendo requerente e inventariante Mônica Rodrigues Alvarenga, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Em análise dos autos verifica-se que a inventariante é irmã do “de cujus”, 

havendo outro herdeiro colateral, contudo com o devido termo de renuncia 

acostado às fls. 55.

No mais, verifica-se que há nos autos as certidões negativas de débito 

federal, estadual e municipal, Guia de Informação e Apuração de ITCD 

acompanhada do comprovante recolhimento do tributo.

Constam dos autos as primeiras declarações (fls. 18/21), ultimas 

declarações (fls. 70/71) e plano final de partilha (fls. 78/80) nos moldes 

legais.

Ademais, extrai-se que o mesmo se encontra apto para julgamento.

Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa ao bem deixado pelo 

falecido Lourenço Rodrigues Alvarenga, 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 haja vista que o feito tramita sob o pálio da Assistência 

Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 
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Sem honorários.

Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se a carta de 

adjudicação na forma requerida.

Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 816849 Nr: 1849-59.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGGDA, MWGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS PEREIRA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT12105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11834/MT

 VISTOS.

Cuida-se de execução de alimentos proposta por N.G.G. de A., 

representado por sua genitora M.W.G.T., em face de E.E. de A., ambos 

bem qualificados nos autos.

 A parte exequente deixou de dar andamento ao feito e nem mesmo foi 

encontrada para ser intimada a dar prosseguimento ao curso processual, 

tendo o Ministério Público opinado pela extinção do processo.

A inércia e desídia da parte exequente, culminaram na integral frustração 

do procedimento, caracterizando o abandono da causa e impedindo que o 

processo atingisse satisfatoriamente o seu objetivo.

Diante do exposto, essencialmente em face do desinteresse da parte 

credora, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no art. 485, III 

do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça.

 Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Efetivem-se as baixas necessárias.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 448204 Nr: 3383-14.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20753, 

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGNA DE FATIMA 

PEREIRA - OAB:75198, FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - OAB:18199, 

FABRIZZIO ROGER DE CARVALHO RUSSI - OAB:75193

 Vistos etc.,

Defiro o pedido de fls. 188, registrando que a penhora on-line é medida 

que de rigor se impõe, cuja medida, inclusive, é consentânea com os 

modernos princípios e preceitos que regem a atividade jurisdicional, já que 

busca pôr fim ao litígio (conflito de interesses qualificado por uma 

pretensão resistida, segundo Chiovenda) e pacificar a sociedade, os 

quais são escopos teleológicos ou finalísticos da Jurisdição.

 Nesta senda, lançou-se ordem de bloqueio somente o valor da execução 

em dinheiro depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em 

nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD.

Contudo, tendo em vista o insucesso da diligência, manifeste-se o 

exequente, no prazo de dez dias.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 702614 Nr: 10592-34.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDS, NADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13038, LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - OAB:1882-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvarino Rodrigues de 

Arruda - OAB:1754

 Vistos.

Defiro o pedido de restrição eletrônica de valores contido no petitório de 

fls. 439, porquanto a penhora on-line é medida que de rigor se impõe, a 

qual, inclusive, é consentânea com os modernos princípios e preceitos 

que regem a atividade jurisdicional, já que busca pôr fim ao litígio (conflito 

de interesses qualificado por uma pretensão resistida, segundo 

Chiovenda) e pacificar a sociedade, os quais são escopos teleológicos ou 

finalísticos da Jurisdição.

 Nesta senda, bloqueie-se somente o valor da execução em dinheiro 

depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em nome do 

devedor, por meio do sistema BACENJUD.

Restando inexitosa a diligência, intime-se a parte exequente para requerer 

o que entender de direito, assinalando-se o prazo de 10 (dez) dias para 

resposta, sob pena de extinção.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 778226 Nr: 5524-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGF, KGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA 

NETO - OAB:23964-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYANE MOREIRA LIBANO 

FOULETTO - OAB:22967/O

 (...)lançou-se ordem de bloqueio somente o valor da execução em 

dinheiro depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em 

nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD.Contudo, tendo em 

vista o insucesso da diligência, efetivei nova consulta ao sistema 

RENAJUD, já constando precedente restrição lançada por este juízo 

anotadas em relação aos veículos registrados em nome do devedor, 

conforme extrato anexo, cujo teor deverá o exequente requerer o 

necessário em 15 dias, sob pena de baixa na restrição antes lançada. 02. 

(...) Nesta senda, prudente a efetivação de consulta pelo sistema INFOJUD 

para obter as duas últimas declarações de imposto de renda do 

executado, período que entendo suficiente para dimensionar o patrimônio 

passível de ser alcançado eficazmente pela presente execução, 

notadamente a eventual existência de possíveis créditos e aplicações 

financeiras. Além disso, de feito que tramita sob segredo de justiça, 

quando eventuais interesses que poderiam ser colocados em pauta pela 

quebra de sigilo fiscal permanecem guarnecidos. Assim, a teor do extrato 

anexo, manifestem-se as partes no prazo comum de 15 dias, 

querendo.03. Considerando a adoção de todas as medidas coercitivas 

previstas expressamente na norma, defiro o pedido de inscrição do nome 

do devedor junto aos órgãos de restrição ao crédito - SPC e Serasa, 

máxime porque a providência subsiste como alternativa aos casos em que 

as outras medidas restaram insuficientes para coibir a inadimplência do 

devedor de alimentos.04. Desacolho o pedido de suspensão da CNH do 

executado e suspensão de cartões de crédito do executado, porquanto 

vislumbro que a medida pretendida revela-se de duvidoso cabimento 

jurídico, notadamente por considerar que seria extremamente gravosa e 

prejudicial ao devedor e contrário ao princípio da menor onerosidade ao 

executado.(...)Intimem-se. Expeça-se o necessário.Rondonópolis, 03 de 

agosto de 2018.Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 336495 Nr: 4906-08.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDM, MMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GOMES LIMA - 

OAB:2299/MA, LUIS GOMES LIMA JUNIOR - OAB:8599/MA

 VISTOS.

Cuida-se de execução de alimentos proposta por G.D.M, representada por 

M.M.R em face de J.M.S ambos bem qualificados nos autos.
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 A parte exequente completou maioridade no transcurso do processo, 

deixando de dar andamento, embora devidamente intimada através de 

seus advogados (fl. 282).

 Ainda, as tentativas de intimações pessoais restaram infrutíferas, tendo 

em vista que, por duas ocasiões, em contato telefônico com o Sr. Oficial 

de Justiça, a requerente informou estar viajando sem data para retorno, 

sendo nesta ultima oportunidade o mandado entregue pessoalmente a 

genitora M.M.R., a pedido da requerente (fl.293), contudo sem qualquer 

manifestação no prazo legal.

A inércia e desídia da parte exequente, culminaram na integral frustração 

do procedimento, caracterizando o abandono da causa e impedindo que o 

processo atingisse satisfatoriamente o seu objetivo.

Diante do exposto, essencialmente em face do desinteresse da parte 

credora, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no art. 485, III 

do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça.

 Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Efetivem-se as baixas necessárias.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 887127 Nr: 700-57.2018.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKS, EJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMARA FERREIRA - 

OAB:22875/O, TAINARA FRANCISCA DE SOUZA - OAB:21948/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Destarte, defiro o quanto vindicado às fls. 144/145, convertendo a 

presente ação para o rito da constrição patrimonial (art. 523 do CPC/2015). 

Procedam-se as anotações de praxe. Por derradeiro, defiro o pedido de 

restrição eletrônica de valores (fls. 137/139), porquanto a penhora on-line 

é medida que de rigor se impõe, a qual, inclusive, é consentânea com os 

modernos princípios e preceitos que regem a atividade jurisdicional, já que 

busca pôr fim ao litígio (conflito de interesses qualificado por uma 

pretensão resistida, segundo Chiovenda) e pacificar a sociedade, os 

quais são escopos teleológicos ou finalísticos da Jurisdição. Nesta senda, 

bloqueie-se somente o valor da execução em dinheiro depositada na conta 

bancária e/ou aplicações financeiras em nome do devedor, por meio do 

sistema BACENJUD. Outrossim, efetivei pesquisa perante o sistema 

RENAJUD, conforme documento anexo. Restando inexitosa a diligência, 

conforme extrato em anexo, defiro o pedido de penhora do 

FGTS/PIS/PASEP do executado, razão pela qual determino seja oficiado à 

CEF para que bloqueie o saldo de PIS/PASEP/FGTS existente em favor do 

executado, conforme o débito discutido no caso vertente, porquanto é 

perfeitamente “possível a penhora de conta vinculada do FGTS (e do 

PIS/PASEP) no caso de execução de alimentos, havendo, nesses casos, a 

mitigação do rol taxativo previsto no art. 20 da Lei 8.036/90, dada à 

incidência dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da 

dignidade da pessoa humana” (STJ – 3ª T., AgRg no RMS 34708 / SP, Rel. 

Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11/10/2011). Fixo o prazo de dez dias 

para resposta. Na seqüência, em havendo resposta positiva, intime-se a 

parte executada, para querendo, manifestar sobre a penhora, no prazo 

legal. Restando negativa a diligência, intime-se a parte exequente a fim de 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.Intime-se. 

Notifique-se. Expediente necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 434117 Nr: 2783-27.2010.811.0003

 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: ERIOMAR NESTOR DE ARAUJO, MARIA AMELIA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO NESTOR DE ARAUJO, 

ANTONIETA DA SILVA ARAÚJO, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DE RONDONOPOLIS- ACIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO 

FILHO - OAB:MT/8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DHANDARA ADRYHELLE 

VILELA DE ALMEIDA - OAB:21021/MT, JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT, Walef Caik Calixto Feitosa - OAB:21568/O

 Vistos etc.,

Em atenção ao quanto disposto na certidão de fl. 375, intime-se a 

inventariante para retificar o valor atribuído à causa, no lapso de 05 

(cinco) dias, em consonância aquele apurado pela Sefaz/MT, pois 'o valor 

da causa em inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos bens 

do espólio' (TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar 

Peluso, j. 19.5.1998).

Na sequência, remetam-se os autos à partidora para apuração de 

eventual saldo de custas remanescentes devidas e, na sequência, 

abra-se nova vista à inventariante para proceder a complementação dos 

valores, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após o trânsito em julgado e recolhidas as custas complementares, se 

nada requerido, expeça-se formal de partilha e carta de adjudicação, nos 

moldes do decisum retro, que ora reitero.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 414222 Nr: 9911-69.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT

 Intimação do advogado da parte exequente a fim de retirar os expedientes 

e providenciar o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 734949 Nr: 14646-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMA, SRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO FIALHO JÚNIOR - 

OAB:17.524-MT, JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA - OAB:16493

 INTIMAÇÃO da advogada JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA para devolver 

os autos no prazo de 3 (TRÊS) DIAS, sob as penas do art. 234, § 2°, do 

CPC, bem como eventual apuração do crime de retenção dos autos (art. 

356, do CP) e demais providências legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 816720 Nr: 1805-40.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDC, MFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DO SOCORRO 

CAITANO DE OLIVEIRA FELICIANO - OAB:10.568

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que se manifeste no prazo legal 

sobre a justificativa apresentada e a proposta de parcelamento, conforme 

cota ministerial de fl. 172.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 343007 Nr: 10934-89.2004.811.0003

 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: APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA, CACIO OLIVEIRA 

FERRO, FERNANDO DE OLIVEIRA FERRO, FLAVIO DE OLIVEIRA FERRO, 

CACIO OLIVEIRA FERRO, SANDRA DE OLIVEIRA DERRO, GELEUSA DE 
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OLIVEIRA FERRO, JOSE DE OLIVEIRA FERRO, GILVAN DE OLIVEIRA 

FERRO, GIVALDO DE OLIVEIRA FERRO, GIVONETE FERRO DE SOUZA, 

ADJILSINEIA CARVALHO DE OLIVEIRA FERRO, ALINE GAMARRA FERRO, 

BEATRIZ GAMARRA FERRO, MAGNA GAMARRA FERRO, DEIVID 

GAMARRA FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO, 

PAULO RODRIGUES SIEMIONKO, ESPOLIO DE ERACLIDES JOAO DAL 

FORNO, ANTONIO PICHIONNI FERREIRA, ADUBOS TREVO S/A - GRUPO 

TREVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, ADILON PINTO DA SILVA - OAB:6258-B, ADRIANA 

REGINA PIETSCH SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, 

ALMAR BUSNELLO - OAB:12213/MT, ALMAR BUSNELO - 

OAB:12213/MT, ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - 

OAB:2356/MT, DANIELLE FARIA SOUZA - OAB:9.768 MT, ELISABETE 

AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:13.352, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT, HEBLAIMA OTÍLIA CECILIO DOMBROSKI - 

OAB:24206/O, Luciano Gabilan SANCHES - OAB:MT0017255O, 

PATRÍCIA AZEVEDO DE MEDEIROS - OAB:14.189-MT, SAULO 

AUGUSTO C. R. BANDEIRA BASTOS - OAB:10525/MT, SILVIO LUIZ 

SILVA DE MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 8956, VALTER APOLINÁRIO 

DE PAIVA - OAB:6734-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT, 

ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT, CLAUDIA 

MARIA CANDIDO DA COSTA LUGLI - OAB:MT/10503, EDUARDO FELIPE 

CUNA BARBOSA - OAB:OAB/RS 29.400, FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, GERALDO DE VITTO JR. - 

OAB:4.838-A, SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - OAB:MT/6.356, SHIRLEI 

MESQUITA SANDIM - OAB:5257/MT

 IMPULSIONO o feito para conceder vista dos autos aos credores Paulo 

Rodrigues Siemionko, Antônio Pichioni Ferreira e Espólio de Eráclides João 

Dal Forno pelo prazo comum de cinco dias para, querendo, manifestar 

objeção à proposição da inventariante, sob pena de o silêncio reputar 

aceitação tácita, nos termos da decisão de fl. 770.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 703510 Nr: 11487-92.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS, AFDS, MDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LOUREDO FILHO - 

OAB:15840-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE: "É o relatório. Decido. Tendo em vista 

a quitação perpetrada, DECLARO EXTINTA, a presente Execução de 

Alimentos, em relação às parcelas em atraso ora executadas, em 

consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, ambos do NCPC. 

Sem custas e honorários, ante a gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida. Derradeiramente, visando conferir efetividade à sentença que 

homologou o quanto ajustado entre as partes no que concerne aos 

alimentos, oficie-se ao empregador do executado a fim de que promova o 

desconto da verba alimentar vincenda na forma acordada diretamente em 

folha de pagamento do executado, bem como o respectivo depósito em 

favor da parte exequente na conta bancária informada nos autos, nos 

termos do art. 529, §2°, do NCPC. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas estilares. P.I. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 703510 Nr: 11487-92.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS, AFDS, MDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LOUREDO FILHO - 

OAB:15840-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ADRIANO 

FERREIRA DE SOUSA e ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA, 

representado por sua genitora Sra. Maria dos Anjos Ferreira em face de 

MANOEL CÂNDIDO DE SOUZA, todos bem qualificados nos autos.

 Há notícia de pagamento das parcelas alimentícias em atraso ora 

executadas, consoante petitório de fls. 55/56.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista a quitação perpetrada, DECLARO EXTINTA, a presente 

Execução de Alimentos, em relação às parcelas em atraso ora 

executadas, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, 

ambos do NCPC.

Sem custas e honorários, ante a gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida.

Derradeiramente, visando conferir efetividade à sentença que homologou 

o quanto ajustado entre as partes no que concerne aos alimentos, 

oficie-se ao empregador do executado a fim de que promova o desconto 

da verba alimentar vincenda na forma acordada diretamente em folha de 

pagamento do executado, bem como o respectivo depósito em favor da 

parte exequente na conta bancária informada nos autos, nos termos do 

art. 529, §2°, do NCPC.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768263 Nr: 1381-32.2015.811.0003

 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: EMDL, AJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE CORDEIRO NUNES 

FIORINI - OAB:OAB/MT 18.394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANA ALICE ARAUJO FORTUNATO, para 

devolução dos autos nº 1381-32.2015.811.0003, Protocolo 768263, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 704644 Nr: 12622-42.2011.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAYANE INÁCIO PARREIRA - 

OAB:20241, MARCIA MACEDO GALVÃO - OAB:, SAJÚNIOR LIMA 

MARANHÃO - OAB:MT/6.356, TATIANE FIGUEIREDO LARA - 

OAB:20698/O

 Vistos etc.,1. Recebo o pleito de fls. 238/240, eis que presentes os 

requisitos legais, e CONVERTO o presente em cumprimento de 

sentença.EFETUEM-SE as anotações e retificações necessárias, 

notadamente quanto ao polo ativo da execução.2. Intime-se a parte 

devedora na pessoa de seu advogado constituído nos autos, ou na falta 

deste, pessoalmente (art. 513, § 2º, I e II, CPC), para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do débito constante do pedido de fls. 

238/240, qual seja, R$ 6.098,20 (seis mil e noventa e oito reais e vinte 

centavos).Não havendo o pagamento no prazo acima mencionado, 

acresça-se àquele valor a pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida e honorários advocatícios no mesmo patamar, nos termos 

do art. 523, caput e §1º do CPC, expedindo-se, após, o competente 

Mandado de Penhora a Avaliação de bens (artigo 523, CPC).Realizada a 

constrição, intime-se a executada, para, querendo, ofereça impugnação 

no prazo de 15 (quinze) dias.Não encontrando a parte executada, 

cumpra-se o disposto no artigo 830 do Código de Processo Civil. 3. De 

outro lado, no que se refere ao pedido manejado às fls. 242/245, indefiro, 

ao menos por ora, o processamento do cumprimento de sentença, 

objetivando o recebimento de honorários sucumbenciais, sobretudo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 442 de 629



considerando que a executada é beneficiária da justiça gratuita, estando a 

exigibilidade de tal verba suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do 

CPC/2015.Assim, a viabilidade de executar a verba sucumbencial está 

condicionada à comprovação da mudança da situação econômica da parte 

executada, o que não restou demonstrado pela exequente, sendo que 

quando da ação de conhecimento este juízo concedeu à requerida os 

benefícios da assistência judiciária gratuita (fl. 226).Deveras, estando 

suspensa a exigibilidade dos honorários de sucumbência fixados na 

sentença de fls. 212/227, o título que embasa a presente execução não 

preenche os requisitos de título executivo, quais sejam, certeza, liquidez e 

exigibilidade.(...)4. Intimem-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho 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)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. ANTONIO PEREIRA DA SILVA ajuizou AÇÃO DE 

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇA SALARIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO. O autor é policial militar e recebe mensalmente mais de 

quatro salários mínimos a título de proventos. No país como mais de 13 

milhões de desempregados não se qualifica como pobre uma pessoa que 

tem renda superior a quatro salários mínimos. Assim, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, 04/08/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005085-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOCICLETAS 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1005085-65.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOTOCICLETAS LTDA VISTO Pela última vez, intime-se a empresa 

executada para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar se já foi ou não 

julgada a ação anulatória distr ibuída com o número 

1003720-10.2016.8.11.0003, e redistribuída junto ao Juizado da Fazenda 

Pública da Comarca de Rondonópolis – MT, sob o nº 

8017017-62.2016.811.0003. Intime-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 4 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006410-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1006410-75.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de execução 

fiscal proposta pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS em face da empresa 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, visando 

receber o valor de R$ 234.534,84, referente a multa aplicada pelo 

PROCON. Citada, a empresa executada a Executada apresentou seguro 

garantia (apólice n. 054952018003407750000025), no valor total 

atualizado do débito objeto das referidas CDA, com acrescimento de 30% 

(trinta por cento), qual seja: R$ 350.146,01. O exequente recusou a 

garantia. É o relatório. Decido. A Lei nº 6.830/80, com a redação dada pela 

Lei nº 13.043/14, passou a admitir o seguro garantia como garantia à 

execução fiscal, bem como permitindo que o executado, em qualquer fase 

do processo, substitua a penhora por depósito em dinheiro, fiança 

bancária ou seguro garantia: Art. 9º. Em garantia da execução, pelo valor 

da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, o executado poderá: (...) II - oferecer fiança bancária ou 

seguro garantia. Art. 15. Em qualquer fase do processo, será deferida 

pelo Juiz: I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em 

dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. Por sua vez, o parágrafo 

único do artigo 848 do Código de Processo Civil, por seu turno, admite a 

substituição da penhora por fiança bancária ou seguro garantia judicial, 

em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% 

(trinta por cento). Como se vê, trata-se da atribuição de direito conferido 

ao executado, com inspiração no princípio da menor onerosidade possível, 

sendo que a legislação faculta a qualquer das partes à possibilidade de 

obter a substituição da penhora por fiança bancária ou seguro garantia 

judicial. Após alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.043/14, que 

deu nova redação da Lei nº 6.830/80, o seguro garantia passou a ser 

forma de garantia do crédito, tendo os mesmos efeitos da penhora (art. 9º, 

inciso II c/c §3º da Lei 6.830/1980). Ademais, o seguro prestado por 

instituição idônea e de acordo com os requisitos necessários para a sua 

admissibilidade, segundo a orientação adotada pelo legislador processual, 

desfruta do mesmo grau de segurança propiciado pelo dinheiro para 

garantir o juízo, mantendo, deste modo, a celeridade e eficácia da 

satisfação do crédito e os interesses do agravante. Com essas 

considerações, DEFIRO o pedido da empresa executada e declaro que a 

presente Execução Fiscal está garantida, por meio do seguro garantia 

(apólice n. 054952018003407750000025). Intime-se a empresa executada 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução. 

Cumpra-se. Rondonópolis, sábado, 4 de agosto de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001062-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E CONFECCOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1001062-13.2016.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROCURADOR: PATRYCK DE ARAUJO AYALA EXECUTADO: N. R. 

COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E CONFECCOES LTDA - EPP 

VISTO Certifique-se a empresa executada já foi citada. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 4 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002251-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MEDRADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002251-26.2016.8.11.0003. REQUERENTE: EDNA MEDRADO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO Intime-se a parte autora 

para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 5 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009975-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA COSTA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 06/08/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação 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)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo: VISTO. ANTONIO PEREIRA DA SILVA ajuizou AÇÃO DE 

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇA SALARIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO. O autor é policial militar e recebe mensalmente mais de 

quatro salários mínimos a título de proventos. No país como mais de 13 

milhões de desempregados não se qualifica como pobre uma pessoa que 

tem renda superior a quatro salários mínimos. Assim, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, 04/08/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004323-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1004323-15.2018.8.11.0003. REQUERENTE: ANTONIO FERNANDES DE 

MORAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO ANTONIO 

FERNANDES DE MORAES busca os benefícios da justiça gratuita. 

Acontece que a renda do autor é superior a R$ 3.000,00 (três mil reais). 

No país onde mais de 13 milhões de brasileiros, estão desempregados, 

quem tem uma renda superior a R$ 3.000,00 não pode em nenhuma 

hipótese ser considerado pobre na forma da lei. Assim, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita. Intime-se o autor para comprovar o pagamento das 

custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 4 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000929-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CAVALCANTI DE ARAUJO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N° 1000929-34.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência 

promovida por ANTÔNIO CAVALCANTE DE ARAÚJO em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, na qual o tratamento 

deferido em sede de tutela de urgência pela decisão de Id. 5474781 (Home 

Care – 12 horas diurnas) está sendo prestado pela empresa CARMED. A 

nota fiscal referente à prestação do serviço no período de 01/04/2018 a 

31/04/2018 (NF nº 1760 – Id. 13150059), no valor de R$ 21.002,40 (vinte e 

um mil dois reais e quarenta centavos), encontra-se pendente de 

pagamento. Os requeridos foram devidamente intimados para 

manifestarem acerca da referida nota fiscal, todavia permaneceram 

inertes, conforme certidão de Id. 14361481. Assim, considerando que o 

serviço no mês de abril, de fato, foi prestado e que os requeridos não 

impugnaram a nota fiscal nº 1760, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE 

VALORES encontrados nas contas correntes do Estado de Mato Grosso e 

Município de Rondonópolis, via sistema BACENJUD, até o valor de R$ 

5.439,31 (cinco mil quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e um 

centavos), para inteirar o valor que está vinculado ao presente feito (R$ 

15.563,09) e viabilizar a quitação da mencionada nota fiscal (1760 - Id. 

13150048). Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos. DEFIRO o levantamento do valor 

de R$ 21.002,40 (vinte e um mil dois reais e quarenta centavos), em favor 

da empresa CARMED. Intimem-se o Estado de Mato Grosso e o Município 

de Rondonópolis para, querendo, apresentarem impugnação ou recurso 

contra a presente decisão, nos termos do art. 1º, do Provimento n. 68, de 

3 de maio de 2018 - CNJ. Em atenção ao referido provimento, o 

levantamento de valores somente deverá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o transcurso do prazo para apresentação de recurso pelos 

requeridos (art. 2º). Expedido o alvará, encaminhem-se todos os 

documentos exigidos nos Ofícios Circulares n° 12/2017-PRES e nº 

17/2017-PRES, na forma consignada nas decisões anteriores. Sem 

prejuízo das determinações supra, intime-se a empresa CARMED para 

juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, os documentos indicados nas petições 

de Id. 13577215 e 14149267, especialmente as notas fiscais 1787 e 1817, 

haja vista a ocorrência de erro técnico na juntada anterior de tais 

documentos. Juntados os documentos, intimem-se os requeridos para 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias, acerca das notas fiscais 1787 e 

1817, alusivas aos meses de maio e junho de 2018. Por fim, diante do 

advento do Contrato nº 047/2018/SES/MT, firmado entre o Estado de Mato 

Grosso, por meio da Secretaria de Estado e Saúde, e a empresa 

QualyCare Serviços de Saúde e Atendimento Domiciliar Ltda, para atender 

as ordens judiciais de pacientes que necessitam de internação domiciliar 

de caráter complementar ao Sistema Único de Saúde no Estado de Mato 

Grosso, DETERMINO a imediata intimação da referida empresa contratada 

para dar início ao atendimento domiciliar do autor, conforme decisão de Id. 

5474781 (Home Care – 12 horas diurnas), no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, cientificando-a de que a data de início da prestação do serviço 

deverá ser comunicado para este Juízo. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. Rondonópolis, quinta-feira, 02 de agosto de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005865-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PONTES OAB - MT16316 (ADVOGADO)

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1005865-68.2018.8.11.0003 VISTO. Diante do teor da 

petição de Id. 14528877, determino a intimação do(a) Diretor(a) do Hospital 

Geral Universitário para que realize o procedimento de Embolização de 

Aneurisma Cerebral, na paciente Deuzina Silva Santos, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de incorrer nas penas do crime de 
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desobediência. Cumpra-se, com urgência. Rondonópolis, sexta-feira, 03 

de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002549-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTINA ADOLFO CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002549-47.2018.8.11.0003. AUTOR: ADALBERTINA ADOLFO CHAVES 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO 1. Intime-se o Estado de Mato 

Grosso para cumprir a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça. 2. 

Intime-se, ainda, a parte autora para impugnar a contestação. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 4 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003567-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RAMOS MARCONDES MONTEIRO OAB - SP306336 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. PEDRO RAMOS 

MARCONDES MONTEIRO, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO 

A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009613-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE MELO CORREA MACHADO (AUTOR)

DANIELA MARIA DE MELO (AUTOR)

FABRICIO AURELIO DE MELO (AUTOR)

SHIRLEY DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

PROCESSO Nº 1009613-45.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de Ação de 

Indenização Por Danos Morais e Materiais proposta por FABRÍCIO 

AURELIO DE MELO, DANIELA MARIA DE MELO, SHIRLEY DE MELO e 

ROBSON DE MELO CORREA MACHADO em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS e SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS,, aduzindo, em síntese, que, em 25 de novembro de 

2014, por volta das 19h20min, o genitor dos autores DURVALINO 

MONTEIRO DE MELO trafegava de motocicleta pela Rua Antônio Dias de 

Moura, no Bairro Jardim Vera Cruz, e, ao chegar em frente a residência de 

nº 113, caiu em um buraco que estava aberto sem nenhuma sinalização 

em via pública. A vítima foi socorrida pelo SAMU, permaneceu internada na 

UTI por 14 dias e não resistiu aos ferimentos, falecendo em 08/12/2014. 

Consta na petição inicial que “o referido buraco foi aberto no mesmo dia do 

acidente (25/11/14) pela 2º Ré SANEAR, para sanar um vazamento de 

água que havia naquele local a muito tempo, ocorre que a 2º Ré não 

terminou o serviço no mesmo dia, deixando o buraco aberto SEM 

NENHUMA SINALIZAÇÃO, havendo tão somente UM PEDAÇO DE PAU 

(LISO) o qual era impossível de visualizar, face o local ser totalmente 

escuro, sem iluminação pública”. Assim, requereu a condenação dos 

requeridos por dano material (reembolso das despesas com conserto da 

motocicleta do falecido) no valor de R$ 746,35 (setecentos e quarenta e 

seis reais e trinta e cinco centavos), e danos morais causados aos 

autores pelo falecimento do seu genitor não inferior a 280 (duzentos e 

oitenta) salários mínimos, sendo 70 salários mínimos para cada. 

Regularmente citado, o SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS apresentou contestação, alegando a 

preliminar de ilegitimidade passiva, por não ser o responsável pela 

conservação das vias públicas de asfalto. No mérito, novamente alegou 

que não praticou nenhum ilícito, uma vez que tanto a manutenção das vias 

públicas quanto a iluminação pública não figuram como serviços dos quais 

o requerido é competente a realizar. Por sua vez, o MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS sustentou que “o acidente ocorreu por negligência ou 

imperícia da própria vítima que apesar de sinalizado o local acabou nele 

caindo. Tal fato caracteriza a excludente de responsabilidade denominada 

culpa exclusiva da vítima, não havendo o que se falar em dever de 

indenizar”. Na fase de especificação das provas, as partes pugnaram 

pela produção de provas em audiência. É O RELATÓRIO. DECIDO. I - 

RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do 

CPC). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA O SANEAR – SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS alegou a preliminar de 

ilegitimidade passiva, por não ser o responsável pela conservação das 

vias públicas de asfalto. Essa alegação se confunde com o próprio mérito 

da demanda. Assim, deixo para apreciá-la na sentença, após a realização 

da instrução processual. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS 

RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade 

probatória recairá sobre a existência do dano experimentado pelos 

autores em razão do acidente de trânsito, o nexo de causalidade e o 

possível valor dos danos pleiteados na petição inicial. III – DEFINIÇÃO DO 

ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) No caso em debate, competirá a 

parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual 

seja, se o buraco na via pública estava sinalizado; quem é o responsável 

pela manutenção das vias públicas e, principalmente, quem abriu o buraco 

e não o sinalizou adequadamente; bem como o valor das despesas 

experimentadas em decorrência do evento. IV - DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova testemunhal, 

por ser necessária para o julgamento da causa. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03 de outubro de 2018, às 14h00min. b) 

As testemunhas das partes deverão ser arroladas no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) Intimem-se, ainda, os procuradores 

e advogados de todas as partes. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 2 

de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353065 Nr: 8125-92.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA CORREA LOPES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IMOBILIARIA CORREA LOPES LTDA, 

CNPJ: 03938933000112. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acerca da penhora e avaliação 

que recaiu sobre o imóvel localizado na Rua marco CAmargo de Melo, n. 

02, da Quadra 05, em Rondonópolis-MT, bem como para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432395 Nr: 1060-70.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B PEREIRA & CIA LTDA, DORALICE SOUSA 

PEREIRA OU DORALICE SOUSA CAMPOS, JURANDIR BATISTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA 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): J B PEREIRA & CIA LTDA, CNPJ: 

36929339000114, atualmente em local incerto e não sabido DORALICE 
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SOUSA PEREIRA OU DORALICE SOUSA CAMPOS, Cpf: 35357045100, Rg: 

0489318-2 e atualmente em local incerto e não sabido JURANDIR BATISTA 

PEREIRA, Cpf: 20844913120, Rg: 679.390, casado(a), comerciante. 

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: 05/02/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de J B 

PEREIRA & CIA LTDA, DORALICE SOUSA PEREIRA OU DORALICE SOUSA 

CAMPOSE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10665/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/12/2009

 - Valor Total: R$ 19.784,88 - Valor Atualizado: R$ 19.784,88 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: 1 - R. e A.2 - Citem-se.3 - Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em 

execução, se não houverem embargos. 4 - Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 03 de agosto de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 788806 Nr: 9728-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C SACHET & CIA LTDA, HELENA SONDA 

SACHET, BRUNA LAIS FERREIRA SACHET, CLAUDIR SACHET, CARMO 

SACHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Com essas considerações, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de 

pré-executividade para excluir do polo passivo o executado CLAUDIR 

SACHET e declarar que a sócia BRUNA LAIS FERREIRA SACHET é 

responsável apenas pelos créditos tributários do período de maio a 

setembro de 2009.Providenciem-se as retificações na distribuição e 

autuação.Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar a CDA atualizada, bem como apresentar os endereços dos 

executados C SACHET & CIA LTDA e CARMOS 

SACHET.Cumpra-se.Rondonópolis, sábado, 3 de agosto de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756355 Nr: 11056-53.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WANDERLEI JOSE VASTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, TANIA 

MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 291702 Nr: 12260-55.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO E MIGUEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANNE ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:16493, MILENA LUCAS BERNARDI - OAB:16920-B, RAUL 

ASTUTI DELGADO - OAB:6682-B

 INTIMAÇÃO A DRª JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798123 Nr: 13516-76.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ESL, JBDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERRIGTHON SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:20945, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO ao Dr. HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783380 Nr: 7532-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EUZA DIVINA MARTINS BORGES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY APARECIDA CEZARETO 

- OAB:20054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO A Drª ADRIELY APARECIDA CEZARETO, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 450558 Nr: 5738-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GHDDSS, JOSÉ DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT, NELSON DIAS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS - OAB:PROCURADOR, SHIRLEI MESQUITA 

SANDIM - OAB:5257/MT, TANIA REGINA NANES DA SILVA - 

PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a petição de fls. 651.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 856532 Nr: 1973-08.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VIDOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

por MARIA APARECIDA VIDOTTI o que faço para rejeitar os embargos 

propostos contra a execução promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, com fundamento no artigo 487, I, Código de Processo Civil. 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil.Condeno a embargante ao pagamento das 

custas processuais e nos honorários advocatícios, arbitrados estes em 

10% sobre o valor da causa, consoante artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, do 

Código de Processo Civil.Entretanto, declaro suspensa tal obrigação 

enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderá 

ser executada se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que a 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 (artigo 

98, § 3º do código de Processo Civil).Após o trânsito em julgado, 

traslade-se cópia desta decisão para os autos de execução e 

desapensem-se. Em seguida, arquive-se este feito, com as cautelas de 

estilo. Prossiga-se na execução.P.R.I. C

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 872792 Nr: 7572-25.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME FLORES URQUIOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CASADO JUNIOR - 

OAB:16631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 872792.VISTO...Como regra, não tem caráter substitutivo, 

modificador ou infringente do julgado” (Código de Processo Civil 

comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, não se prestam 

os embargos de declaração a lograr efeito infringente, modificando o 

julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante. Na 

verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições 

é que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. Assim sendo, se a parte dissente 

dos fundamentos expostos na sentença ou decisão cumpre-lhe 

questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos 

declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.Não bastasse, 

constou expressamente na sentença que “não há provas de que o 

embargante não prestou serviços em Rondonópolis no ano de 2004”.Com 

estas considerações, rejeito os embargos de declaração 

ofertados.Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 807479 Nr: 17178-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALDIRENE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

Intime-se o Município de Rondonópolis para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do laudo pericial de fls. 275/278.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 799649 Nr: 14232-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Diante do acórdão de fls. 111/115 que retificou integralmente a sentença 

para julgar improcedentes os pedidos na ação, determino o arquivamento 

dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 788481 Nr: 9615-03.2015.811.0003

 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: GAIATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO E 

SISTEMAS DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE CARDOSO DA SILVA 

BERTO - OAB:OAB/SP 313.742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIM VIEIRA CELIO 

FILHO - OAB:MT/3.700

 VISTO

Intime-se o SANEAR para manifestar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 432755 Nr: 1419-20.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOAO JOSE BOSCO GOMES DE ARRUDA, 

MARIA STELA PAIM GOMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PAIM ARRUDA 

TREVISAN - OAB:OAB/MT4475, MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - 

OAB:13965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4327555VISTO.....Assim, INDEFIRO o pedido de 

parcelamento da obrigação.PENHORA ON LINEA Fazenda credora postula 

a penhora on line de valores necessários ao adimplemento do crédito 

executado, como medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O 

pedido deve ser deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira...Com essas considerações, 

DETERMINO a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, 

via Sistema Bacenjud, na forma do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de 

dinheiro, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não 

o tendo, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na 

forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, 

oferecer impugnação.Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do 

art. 854, do CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para 

deliberação quanto ao bloqueio realizado.No caso de penhora negativa, 

dê-se ciência ao credor da resposta encaminhada, informando que não 

foram encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da parte devedora, sob pena de extinção da 

execução.Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de julho de 

2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 719139 Nr: 180-73.2013.811.0003
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRICAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME, CACILIO PAULA DA SILVA JUNIOR, ROSELI FERREIRA PAULA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR MOMBERGUE 

NASCIMENTO - OAB:OAB/ SP 301.306

 VISTO

Intime-se a empresa executada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar o inteiro teor da certidão n. 3172/2010 e 3359/2010, a fim de 

atender o pedido do exequente formulado na página 136/v, penúltimo 

parágrafo.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 752904 Nr: 9239-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANILDO FERREIRA DANTAS QUEIROGA, SANDRA 

CRISTINA DE OLIVEIRA ALEIXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por ANILDO 

FERREIRA DANTAS QUEIROGA e SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA 

ALEIXO em face do ESTADO DE MATO GROSSO.Os autores requereram a 

nomeação de perito para apresentação de proposta. Ademais, 

apresentaram cópia de parecer exarado por perito do juízo em demanda 

idêntica (fls. 267/275).É o relatório.Decido.Conforme determinado na 

decisão de fls. 254/260, eventual percentual devido será apurado em 

liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da liquidação, a 

liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I 

e seguintes, do CPC.O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece 

que:Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para 

a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a 

complexidade dos cálculos a serem elaborados para apurar eventual 

percentual devido, deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio como 

perito o contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser 

encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, 

Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos 

telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail 

marciocontador@gmail.com.Anoto que o cálculo deverá apurar eventual 

perda salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, nos 

termos fixados na sentença e/ou acórdão.No atual estágio do processo já 

se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”.....

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 768184 Nr: 1364-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GISELE COSTA VALENTIM DA SILVA, PAMELLA 

PATRÍCIA DA SILVA, ANA PAULA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURTADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por GISELE COSTA 

VALENTIM DA SILVA E OUTRAS em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO.As autoras requereram a nomeação de perito para 

apresentação de proposta. Ademais, apresentaram cópia de parecer 

exarado por perito do juízo em demanda idêntica (fls. 210/221).É o 

relatório.Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 123/129, 

eventual percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em 

razão da natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar eventual percentual devido, 

deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio como perito o contador 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com.Anoto que 

o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da conversão 

de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na sentença e/ou 

acórdão.No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto 

é, já definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida 

no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”....

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 797810 Nr: 13383-34.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDENIR PEREIRA ROCHA, MARIA AUXILIADORA 

BIZERRA SOUZA, SANDOVAL RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por EDENIR 

PEREIRA ROCHA E OUTROS em face do ESTADO DE MATO GROSSO.Os 

autores requereram a nomeação de perito para apresentação de 

proposta. Ademais, apresentaram cópia de parecer exarado por perito do 

juízo em demanda idêntica (fls. 365/376).É o relatório.Decido.Conforme 

determinado no acórdão de fls. 261/268, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 510, do Código de Processo 

Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz 

intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, 

nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova 

pericial.No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as 

partes e, desde já, nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com.Anoto que o cálculo deverá 

apurar eventual perda salarial decorrente da conversão de cruzeiro real 

para URV, nos termos fixados na sentença e/ou acórdão.No atual estágio 

do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, 

razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do 

CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor 

as despesas que antecipou”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 795335 Nr: 12528-55.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON APARECIDO SORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:11900/MT

 VISTO.
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Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando o motivo da produção da 

prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 795335 Nr: 12528-55.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON APARECIDO SORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:11900/MT

 (...) Com essas considerações, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar a 

imediata suspensão de qualquer obra de construção, ampliação ou 

reforma no imóvel localizado na Avenida Dom Wunibaldo, nº 756, Centro, 

Rondonópolis/MT.Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, 

porque a matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, 

§ 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e 

mediadores para presidirem as audiências de conciliação ou 

mediação.Também não se pode esquecer que ao designar inutilmente a 

audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que viola o 

princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a resolução 

da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).Assim, CITE-SE o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo legal (art. 335 do CPC).Cientifique o(a) 

demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será considerado(a) 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC).Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724489 Nr: 5479-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRATA E PRATA LTDA, FRANCISCO ARLINDO 

DE ALCANTARA, PEDRO JUVENTINO IZIDORIO, FABIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA 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): PEDRO JUVENTINO IZIDORIO, Cpf: 

60456680225, 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: 19/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PRATA E 

PRATA LTDA, FRANCISCO ARLINDO DE ALCANTARAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 4630/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 8.779,60 - Valor Atualizado: R$ 8.779,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO EM CORREIÇÃO.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. A parte executada estando em local incerto ou não sabido, 

expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias.III. 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.IV. 

Não ocorrendo a 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 

(Art. 13, da Lei 6.830/80).V. 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.VI. Não sendo ofertados bens à penhora ou 

deixando o Sr. Oficial de Justiça de proceder ao arresto, a constrição 

deverá recair sobre os bens descritos nas Certidões de Dívida Ativa 

acostadas aos autos, procedendo-se, em seguida, à avaliação dos 

mencionados bens.VII. Realizado o arresto, converta-o em penhora, 

devendo o ente público ficar na condição de fiel depositário, ficando ciente 

de que não poderá abrir mão dos mesmos sem a prévia autorização deste 

Juízo.VIII. Procedida a penhora, lavre-se o respectivo termo de penhora e 

depósito, cientificando o depositário de seu encargo.IX. Na sequência, 

intime-se a parte Executada da penhora ou arresto, dando lhe ciência do 

início do fluxo do prazo para apresentação de Embargos (30 dias), nos 

estritos termos do Art. 16, III, da L.E.F.X. Proceda-se o registro da 

penhora, nos termos do que dispõe o Art. 7º, inciso IV, da supra 

mencionada Lei.XI. Nos termos do art. 19, da Lei 6.830/80, não sendo 

opostos embargos à execução ou sendo estes julgados improcedentes, 

designe-se data para efetivação dos leilões dos bens penhorados, 

publicando-se o respectivo edital, nos termos do Art. 22, §§1º e 2º, da 

L.E.F., intimando-se as partes da data designada, devendo constar do 

referido edital o valor do bem a ser leiloado e se há alguma restrição sobre 

ele.XII. Intime-se, outrossim, na mesma ocasião o depositário para 

apresentar o bem em Juízo com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas 

do leilão. Não sendo encontrado o bem, deverá o depositário fiel depositar 

o seu valor equivalente em dinheiro devidamente corrigido.XIII. Em caso de 

arrematação do bem leiloado, decorrido o prazo legal, expeça-se a Carta 

de Arrematação, com ordem de entrega do bem.XIV. Frustrado o segundo 

leilão, intime-se a parte Exeqüente para manifestar-se nos autos. XV. 

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, 06 de agosto de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 435976 Nr: 4644-48.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, ALEXANDRE MALUF BARCELOS - 

OAB:9327/MS, ARISVANDER DE CARVALHO - OAB:4177/MS, 

FERNANDO JOSE MASTELARO - OAB:MT/8527, RAQUEL DE FARIA 

GIANELLI - OAB:15820/MT, ROGÉRIO DE AVELAR - OAB:12303-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO AO DRº FERNANDO JOSE MASTELARO, representando o 

polo ativo, para que manifeste-se acerca da atualização dos cálculos 

juntados às fls. 470/471, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794557 Nr: 12175-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DORALINA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por DORALINA DE 

SOUZA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.A autora requer 

seja determinado ao Estado de Mato Grosso que apresente, para 

realização da perícia, a nomenclatura do seu cargo atualmente, bem como 

o vencimento deste cargo desde 11/93 até 02/04, e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período. Requer, ainda, 

a designação de perito contábil para elaboração de laudo e a intimação do 

Estado para pagamento dos honorários (fls. 301/303).É o 

relatório.Decido.Conforme determinado na decisão de fls. 289/296, 

eventual percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em 

razão da natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar eventual percentual devido, 

deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio como perito o contador 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com.Anoto que 

o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da conversão 

de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na sentença e/ou 

acórdão.No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto 

é, já definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida 

no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 810676 Nr: 18124-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AFONSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:15527, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por AFONSO DOS 

SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO.O autor requer a 

remessa dos autos ao contador para fins de liquidação de sentença (fls. 

352/353).É o relatório.Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 

266/275, eventual percentual devido será apurado em liquidação de 

sentença. Em razão da natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve 

ser feita por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do 

CPC.O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. 

Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a 

complexidade dos cálculos a serem elaborados para apurar eventual 

percentual devido, deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio como 

perito o contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser 

encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, 

Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos 

telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail 

marciocontador@gmail.com.Anoto que o cálculo deverá apurar eventual 

perda salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, nos 

termos fixados na sentença e/ou acórdão.No atual estágio do processo já 

se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 799796 Nr: 14325-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCENY MARIA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por LUCENY MARIA 

CAMPOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO.A autora requer a 

remessa dos autos ao contador para realização dos cálculos (fls. 

323/324).É o relatório.Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 

218/224, eventual percentual devido será apurado em liquidação de 

sentença. Em razão da natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve 

ser feita por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do 

CPC.O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. 

Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a 

complexidade dos cálculos a serem elaborados para apurar eventual 

percentual devido, deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio como 

perito o contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser 

encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, 

Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos 

telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail 

marciocontador@gmail.com.Anoto que o cálculo deverá apurar eventual 

perda salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, nos 

termos fixados na sentença e/ou acórdão.No atual estágio do processo já 

se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”....

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004802-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora. Não sendo efetuado o pagamento das custas, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 04/08/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002595-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar 

impetrado por PAULO SERGIO DA SILVA, contra ato arbitrário do DIRETOR 

DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT, em que aduz, em síntese, que é 

proprietário do veículo marca Kia, modelo Cerato EX2, placa NJW4275, 

Renavam 00213452014, e que a autoridade impetrada condicionou a 

expedição do licenciamento à quitação dos débitos do veículo relativos a 

infrações. Requer, liminarmente, que a autoridade impetrada efetue o 

licenciamento do veículo, independentemente do pagamento de multas, e 

ao final seja julgado procedente o pedido, concedendo a ordem para que 

seja confirmada a liminar, bem como que sejam declaradas nulas as 

aludidas multas e baixados os pontos lançados na sua CNH. Com a inicial, 

vieram documentos. Proferida decisão de deferimento da medida liminar, 

determinando que a autoridade impetrada efetue o licenciamento do 

veículo, independentemente do pagamento das multas descritas no extrato 

acostado aos autos (id. 13028211). A autoridade impetrada prestou 

informações nos autos, em que arguiu, preliminarmente, a sua 

ilegitimidade, a inadequação da via eleita e a ausência de prova 

pré-constituída. No mérito, sustentou a legalidade da vinculação do 

licenciamento à quitação das multas de trânsito (id. 13428569). Intimado, o 

Ministério Público apresentou parecer em que se manifestou pela parcial 

procedência dos pedidos iniciais a fim de que a emissão de licenciamento 

do veículo não seja condicionado ao pagamento das multas (id. 

13659955). É o relatório. Fundamento e decido. Como se vê do relatório, 

cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por 

PAULO SERGIO DA SILVA, contra ato arbitrário do DIRETOR DA 2ª 

CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT, objetivando o licenciamento de seu 

veículo marca Kia, modelo Cerato EX2, placa NJW4275, Renavam 

00213452014, independentemente do pagamento das multas existentes no 

prontuário do veículo. Sustenta a parte impetrante que ao buscar o órgão 

responsável pelo licenciamento do veículo, obteve a recusa da autoridade 

coatora, que condicionou a sua regularização ao pagamento das multas 

existentes em seu prontuário. Por outro lado, a autoridade impetrada 

sustenta, em síntese, a legalidade da vinculação do licenciamento à 

quitação de multas de trânsito. De início, ressalta-se que a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 

abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu 

artigo 1º, da mesma forma, assevera, in verbis: “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”. Feitas essas considerações, 

passo a análise das preliminares arguidas. Da preliminar de ilegitimidade 

passiva A autoridade impetrada arguiu a preliminar de ilegitimidade 

passiva, ao argumento de que “o questionamento acerca do 

reconhecimento da insubsistência, nulidade ou prescrição de multas 

deverá ser feito perante o Secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá 

(...)”. Ora, a autoridade apontada como coatora é a responsável pelo 

licenciamento de veículos no âmbito do Estado de Mato Grosso. Logo, é 

parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a 

parte impetrante se insurge contra o ato por meio do qual houve a negativa 

de emissão de licenciamento sem o pagamento de multas existentes em 

aberto. Por essas razões, rejeito a preliminar arguida. Da inadequação da 

via eleita Sustenta a parte impetrada que é impossível a declaração de 

nulidade de ato administrativo no âmbito de ação mandamental, de modo 

que é necessário que seja seguido o rito comum ordinário. Ocorre que, 

nos casos em que não houver notificação quanto às infrações de trânsito 

existentes, bem como quanto à sanção respectiva, impõe-se o 

reconhecimento de ofensa ao direito líquido e certo no ato que negar a 

renovação de licenciamento de veículo em decorrência de multas 

pendentes. Por outro lado, quanto ao pedido de declaração de nulidade 

das notificações das infrações e da baixa dos pontos lançados em CNH, 

razão assiste ao impetrado. Ora, como é cediço, o direito líquido e certo é 

aquele demonstrado por meio de prova documental, sem a necessidade de 

dilação probatória. Com efeito, a pretensão de nulidade das notificações 

relativas a infrações de trânsito depende de dilação probatória, não 

permitida na via do mandado de segurança. Nesse sentido, eis o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: REMESSA 

NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE 

SEGURANÇA – PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO 

– ILEGALIDADE – NULIDADE DE MULTA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.O feito se submete a remessa 

necessária de ofício, com fulcro no art. 14, §º da Lei nº 12.016/2009.A 

suposta ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de 

trânsito competente é passível de correção pela via do mandamus.A 

autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da 

impetração, isso porque dentro do seu poder de autotutela detém plena 

legitimidade para rever/anular os seus atos administrativos quando 

eivados de irregularidade/ilegalidade.É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado. Inteligência da súmula nº 127 do STJ. Na via mandamental, a 

matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, no que se refere a 

nulidade da multa reclama a apresentação de prova robusta e 

pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras alegações 

não são capazes de contornar essa exigência, sendo também impossível, 

nesse feito, levar a termo dilação probatória. (Apelação / Remessa 

Necessária 25346/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017) (Grifei) Partindo dessas 

premissas, como no mandamus não se admite a cognição exauriente, 

competirá à parte buscar sua pretensão de nulidade da multa em processo 

de conhecimento pelo procedimento comum. Por essas razões, acolho a 

preliminar arguida, tão somente quanto ao pedido de declaração de 

nulidade das notificações das infrações descritas na inicial e da baixa dos 

pontos lançados em CNH, reconhecendo a parte impetrante como 

carecedora da ação mandamental por absoluta ausência de interesse 

processual. Da ausência de prova pré-constituída A preliminar de 

ausência de prova pré-constituída arguida se confunde com o próprio 

mérito da demanda, e com ele será analisada. Do mérito Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que 

assiste parcial razão à parte impetrante. Certo é que, com a negativa da 

autoridade coatora em licenciar o veículo, condicionando-o ao pagamento 

das multas existentes ocorreu, a meu ver, o ato ilegal, ferindo o direito 

líquido e certo da impetrante. Isso porque, no caso vertente, não restou 

demonstrada a regular notificação da proprietária do veículo ou ao infrator. 

O Código de Trânsito Brasileiro dispõe o seguinte: Art. 282. Aplicada a 

penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao 

infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, 

que assegure a ciência da imposição da penalidade. Nota-se que não 

restou demonstrada nos autos a regular notificação do proprietário do 

veículo sobre a imposição da penalidade. Acerca do tema, por meio da 

Súmula 127, o Superior Tribunal de Justiça adotou o seguinte 

entendimento: “É ilegal condicionar a renovação de licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. Tal exigência, 

aliás, também já é objeto de Súmula 312 do STJ: “No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. 

Ademais, vislumbro que a autoridade impetrada descumpriu o sistema de 

imputação de sanção, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que prevê 

duas notificações, sendo uma referente ao cometimento da infração e uma 

segunda, acerca da penalidade aplicada, conforme já se manifestou o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REMESSA NECESSÁRIA - 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 7534/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, 

Publicado no DJE 20/07/2018) ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO 
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DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO - PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO - 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 81448/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 

15/03/2018) No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial 

consolidado pelos tribunais pátrios: REMESSA NECESSÁRIA EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO PRÉVIO DE MULTA. FALTA DE PROVAS DE 

TER HAVIDO PRÉVIA E REGULAR NOTIFICAÇÃO DA AUTORA. SEM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. ORDEM CONCEDIDA. EXAME. DEFESO 

CONDICIONAR RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE VEÍCULO (IPVA) AO 

PAGAMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS MORMENTE QUANDO NÃO 

HOUVE PRÉVIA E REGULAR NOTIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 

127 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 

(TJ-BA - Remessa Necessária: 00227279620048050001, Relator: Maria da 

Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 

01/02/2018) ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. LICENCIAMENTO 

DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSÁRIA NOTIFICAÇÃO DO 

PROPRIETÁRIO. APLICABILIDADE DO ART. 257, § 8º, DO CTB. SENTENÇA 

MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. "'A autoridade de trânsito somente 

pode condicionar o licenciamento de veículo ao recolhimento de multa por 

infração de trânsito quando comprovar a regular notificação da autuação 

ao proprietário do automotor para exercer o direito de ampla defesa 

administrativa, bem como das respostas à defesa e aos recursos 

apresentados.' (ACMS n. 2009.020791-7, de São Francisco do Sul, Rel. 

Des. Jaime Ramos, j. em 16/6/2011) (ACMS n. 2010.025502-2, de 

Blumenau, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 23/8/2011)" (TJ-SC - REEX: 

05000103720118240008 Blumenau 0500010-37.2011.8.24.0008, Relator: 

Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 06/03/2018, Segunda 

Câmara de Direito Público) Logo, por não ser cabível a dilação probatória 

na via do Mandado de Segurança e, inexistindo prova pré-constituída 

quanto à regular notificação do impetrante acerca das multas elencadas 

na inicial, na forma prevista na disposição legal acima transcrita, o 

licenciamento condicionado ao pagamento da multa se revela ato ilegal. 

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial, de que nessa situação 

não é lícito ao DETRAN condicionar o licenciamento do veículo ao 

pagamento da multa, por não se tratar de crédito regularmente constituído. 

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos postos na 

peça vestibular e concedo parcialmente a ordem postulada, mantendo na 

íntegra a liminar deferida nos autos, para assegurar ao impetrante Paulo 

Sergio da Silva o licenciamento de seu veículo marca Kia, modelo Cerato 

EX2, placa NJW4275, Renavam 00213452014, desde que sejam cumpridas 

as demais exigências do DETRAN/MT, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. De outro lado, quanto 

à pretensão de declaração de nulidade das multas elencadas na inicial, 

bem como da exclusão de pontos relativos às infrações da CNH declaro a 

parte impetrante carecedora da ação mandamental por ausência de 

interesse processual, julgando extinto sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já 

sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do 

STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Com ou 

sem recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 

12.016/2009. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo e anotações de praxe. P. R. I Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009923-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGTON LIMA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIO CÉSAR GUEDES AGUIAR OAB - MT20217/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE 2ª CIRETRAN RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Vistos etc., Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar 

impetrado por WAGTON LIMA SILVA, contra ato arbitrário do DIRETOR DA 

2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT, em que aduz, em síntese, que é 

proprietário do veículo Marca/Modelo Chevrolet Agile LTZ, cor prata, placa 

NPL 2732, Renavan 00328439339, e que a autoridade impetrada 

condicionou a expedição do licenciamento de 2018 à quitação dos débitos 

do veículo relativos a infrações. Requer, liminarmente, que a autoridade 

impetrada efetue o licenciamento do veículo, independentemente do 

pagamento de multas, e ao final seja julgado procedente o pedido, 

concedendo a ordem para que seja confirmada a liminar. Com a inicial, 

vieram documentos. Proferida decisão de indeferimento da medida liminar 

(id. 11117246). A parte impetrante interpôs o recurso de Agravo de 

Instrumento (id. 11438979). A autoridade impetrada prestou informações 

nos autos, em que arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, a 

incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, a inadequação da via 

eleita e a ausência de prova pré-constituída. No mérito, sustentou a 

legalidade da vinculação do licenciamento à quitação das multas de 

trânsito (id. 12691835). Intimado, o Ministério Público apresentou parecer 

em que se manifestou pela procedência do pedido inicial para o fim de que 

a emissão de licenciamento do veículo não seja condicionada ao 

pagamento das multas (id. 13053548). É o relatório. Fundamento e decido. 

Como se vê do relatório, cuida-se de mandado de segurança com pedido 

de liminar, impetrado por WAGTON LIMA SILVA, contra ato arbitrário do 

DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT, objetivando o 

licenciamento de seu veículo Marca/Modelo Chevrolet Agile LTZ, cor prata, 

placa NPL 2732, Renavan 00328439339, independentemente do 

pagamento das multas existentes no prontuário do veículo. Sustenta a 

parte impetrante que ao buscar o órgão responsável pelo licenciamento do 

veículo, obteve a recusa da autoridade coatora, que condicionou a sua 

regularização ao pagamento das multas existentes em seu prontuário. Por 

outro lado, a autoridade impetrada sustenta, em síntese, a legalidade da 

vinculação do licenciamento à quitação de multas de trânsito. De início, 

ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, 

garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando 

o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública 

ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in 

verbis: “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”. Feitas essas considerações, passo a análise das preliminares 

arguidas. Da preliminar de ilegitimidade passiva A autoridade impetrada 

arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que “o 

questionamento acerca do reconhecimento da insubsistência, nulidade ou 

prescrição de multas deverá ser feito perante o Secretário de Mobilidade 

Urbana de Rondonópolis/MT, e não em face do DETRAN/MT (...)”. Ora, a 

autoridade apontada como coatora é a responsável pelo licenciamento de 

veículos no âmbito do Estado de Mato Grosso. Logo, é parte legítima para 

figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a parte impetrante se 

insurge contra o ato por meio do qual houve a negativa de emissão de 

licenciamento sem o pagamento de multas existentes em aberto. Por essas 

razões, rejeito a preliminar arguida. Da inadequação da via eleita Sustenta 

a parte impetrada que é impossível a declaração de nulidade de ato 

administrativo no âmbito de ação mandamental, de modo que é necessário 

que seja seguido o rito comum ordinário. Ocorre que, nos casos em que 

não houver notificação quanto às infrações de trânsito existentes, bem 

como quanto à sanção respectiva, impõe-se o reconhecimento de ofensa 

ao direito líquido e certo no ato que negar a renovação de licenciamento de 

veículo em decorrência de multas pendentes. Nesse sentido, eis o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO 

DE SEGURANÇA - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - PRÉVIO PAGAMENTO 

DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA 
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- VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - 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 81448/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

05/03/2018, Publicado no DJE 15/03/2018) Com efeito, tem-se que a 

recusa em renovar o licenciamento anual do veículo em razão da 

existência de multas pendentes em aberto constitui ofensa a direito líquido 

e certo. Por essas razões, é perfeitamente cabível a utilização da ação 

mandamental na hipótese, razão pela qual afasto a preliminar arguida. Da 

incompetência da Justiça Estadual para o processamento do feito A 

autoridade impetrada arguiu a preliminar de incompetência da Justiça 

Estadual para processar o feito, ao argumento de que as multas aplicadas 

decorrem de autuações realizadas pelo Departamento de Infraestrutura de 

Transportes – DNIT. Entretanto, o presente mandamus tem como objeto o 

ato praticado pela autoridade apontada coatora, qual seja, o de 

condicionar a emissão de licenciamento anual de veículo ao pagamento de 

multas pendentes. Desse modo, afasto a preliminar. Da ausência de prova 

pré-constituída A preliminar de ausência de prova pré-constituída arguida 

se confunde com o próprio mérito da demanda, e com ele será analisada. 

Do mérito Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, entendo que assiste razão à parte impetrante. Certo é que, 

com a negativa da autoridade coatora em licenciar o veículo, 

condicionando-o ao pagamento das multas existentes ocorreu, a meu ver, 

o ato ilegal, ferindo o direito líquido e certo da impetrante. Isso porque, no 

caso vertente, não restou demonstrada a regular notificação da 

proprietária do veículo ou ao infrator. O Código de Trânsito Brasileiro 

dispõe o seguinte: Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida 

notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou 

por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da 

imposição da penalidade. Nota-se que não restou demonstrada nos autos 

a regular notificação do proprietário do veículo sobre a imposição da 

penalidade. Acerca do tema, por meio da Súmula 127, o Superior Tribunal 

de Justiça adotou o seguinte entendimento: “É ilegal condicionar a 

renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado”. Tal exigência, aliás, também já é objeto de Súmula 312 

do STJ: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, 

são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena 

decorrente da infração”. Ademais, vislumbro que a autoridade impetrada 

descumpriu o sistema de imputação de sanção, prevista no Código de 

Trânsito Brasileiro, que prevê duas notificações, sendo uma referente ao 

cometimento da infração e uma segunda, acerca da penalidade aplicada, 

conforme já se manifestou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

REMESSA NECESSÁRIA - 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 7534/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

16/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) ADMINISTRATIVO - REEXAME 

NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO - 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 81448/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 

15/03/2018) No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial 

consolidado pelos tribunais pátrios: REMESSA NECESSÁRIA EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO PRÉVIO DE MULTA. FALTA DE PROVAS DE 

TER HAVIDO PRÉVIA E REGULAR NOTIFICAÇÃO DA AUTORA. SEM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. ORDEM CONCEDIDA. EXAME. DEFESO 

CONDICIONAR RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE VEÍCULO (IPVA) AO 

PAGAMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS MORMENTE QUANDO NÃO 

HOUVE PRÉVIA E REGULAR NOTIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 

127 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 

(TJ-BA - Remessa Necessária: 00227279620048050001, Relator: Maria da 

Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 

01/02/2018) ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. LICENCIAMENTO 

DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSÁRIA NOTIFICAÇÃO DO 

PROPRIETÁRIO. APLICABILIDADE DO ART. 257, § 8º, DO CTB. SENTENÇA 

MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. "'A autoridade de trânsito somente 

pode condicionar o licenciamento de veículo ao recolhimento de multa por 

infração de trânsito quando comprovar a regular notificação da autuação 

ao proprietário do automotor para exercer o direito de ampla defesa 

administrativa, bem como das respostas à defesa e aos recursos 

apresentados.' (ACMS n. 2009.020791-7, de São Francisco do Sul, Rel. 

Des. Jaime Ramos, j. em 16/6/2011) (ACMS n. 2010.025502-2, de 

Blumenau, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 23/8/2011)" (TJ-SC - REEX: 

05000103720118240008 Blumenau 0500010-37.2011.8.24.0008, Relator: 

Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 06/03/2018, Segunda 

Câmara de Direito Público) Logo, uma vez que não é cabível a dilação 

probatória na via do Mandado de Segurança e, por inexistir prova 

pré-constituída quanto à regular notificação do impetrante acerca das 

multas elencadas na inicial, na forma prevista na disposição legal acima 

transcrita, o licenciamento condicionado ao pagamento da multa se revela 

ato ilegal. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial, de que 

nessa situação não é lícito ao DETRAN condicionar o licenciamento do 

veículo ao pagamento da multa, por não se tratar de crédito regularmente 

constituído. Ante o exposto, julgo procedente o pedido posto na peça 

vestibular e concedo a ordem postulada para assegurar ao impetrante 

Wagton Lima Silva o licenciamento de seu veículo Marca/Modelo Chevrolet 

Agile LTZ, cor prata, placa NPL 2732, Renavan 00328439339, desde que 

sejam cumpridas as demais exigências do DETRAN/MT, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria 

já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 

do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Com ou 

sem recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 

12.016/2009. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo e anotações de praxe. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001811-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BRAZ DIAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA DE CARVALHO SANT ANA OAB - MT23898/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar 

impetrado por ANTONIO CARLOS BRAZ DIAS, contra ato arbitrário do 

DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT, em que aduz, em 

síntese, que é proprietário do veículo marca Fiat, modelo UNO MILLE EP, 

placa JYH6313, e que a autoridade impetrada condicionou a expedição do 

licenciamento à quitação dos débitos do veículo relativos a infrações. 

Requer, liminarmente, que a autoridade impetrada efetue o licenciamento 

de 2018 do veículo, independentemente do pagamento de multas, e ao final 

seja julgado procedente o pedido, concedendo a ordem para que seja 

confirmada a liminar. Com a inicial, vieram documentos. Proferida decisão 

de deferimento da medida liminar, determinando que a autoridade 

impetrada efetue o licenciamento do veículo, independentemente do 

pagamento das multas descritas no extrato acostado aos autos (id. 

12560969). A autoridade impetrada prestou informações 

intempestivamente (id. 13965376). Intimado, o Ministério Público 

apresentou parecer, em que se manifestou pela procedência dos pedidos 

iniciais a fim de que a emissão de licenciamento do veículo não seja 

condicionado ao pagamento das multas (id. 13479842). É o relatório. 

Fundamento e decido. Como se vê do relatório, cuida-se de mandado de 

segurança com pedido de liminar, impetrado por ANTONIO CARLOS BRAZ 

DIAS, contra ato arbitrário do DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE 
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RONDONÓPOLIS-MT, objetivando o licenciamento de seu veículo marca 

Fiat, modelo UNO MILLE EP, placa JYH6313, independentemente do 

pagamento das multas existentes no prontuário do veículo. Sustenta a 

parte impetrante que ao buscar o órgão responsável pelo licenciamento do 

veículo, obteve a recusa da autoridade coatora, que condicionou a sua 

regularização ao pagamento das multas existentes em seu prontuário. Por 

outro lado, a autoridade impetrada prestou informações 

intempestivamente. De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em 

seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público. Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, 

da mesma forma, assevera, in verbis: “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”. Do mérito Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que assiste razão 

à parte impetrante. Certo é que, com a negativa da autoridade coatora em 

licenciar o veículo, condicionando-o ao pagamento das multas existentes 

ocorreu, a meu ver, o ato ilegal, ferindo o direito líquido e certo da 

impetrante. Isso porque, no caso vertente, não restou demonstrada a 

regular notificação da proprietária do veículo ou ao infrator. O Código de 

Trânsito Brasileiro dispõe o seguinte: Art. 282. Aplicada a penalidade, será 

expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa 

postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a 

ciência da imposição da penalidade. Nota-se que não restou demonstrada 

nos autos a regular notificação do proprietário do veículo sobre a 

imposição da penalidade. Acerca do tema, por meio da Súmula 127, o 

Superior Tribunal de Justiça adotou o seguinte entendimento: “É ilegal 

condicionar a renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado”. Tal exigência, aliás, também já é objeto 

de Súmula 312 do STJ: “No processo administrativo para imposição de 

multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da 

aplicação da pena decorrente da infração”. Ademais, vislumbro que a 

autoridade impetrada descumpriu o sistema de imputação de sanção, 

prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que prevê duas notificações, 

sendo uma referente ao cometimento da infração e uma segunda, acerca 

da penalidade aplicada, conforme já se manifestou o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: REMESSA NECESSÁRIA - 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 7534/2018, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - 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 81448/2017, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 15/03/2018) No mesmo sentido, 

eis o entendimento jurisprudencial consolidado pelos tribunais pátrios: 

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO 

DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO PRÉVIO DE 

MULTA. FALTA DE PROVAS DE TER HAVIDO PRÉVIA E REGULAR 

NOTIFICAÇÃO DA AUTORA. SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ORDEM 

CONCEDIDA. EXAME. DEFESO CONDICIONAR RENOVAÇÃO DE LICENÇA 

DE VEÍCULO (IPVA) AO PAGAMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS 

MORMENTE QUANDO NÃO HOUVE PRÉVIA E REGULAR NOTIFICAÇÃO. 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 127 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA 

NECESSÁRIA IMPROVIDA. (TJ-BA - Remessa Necessária: 

00227279620048050001, Relator: Maria da Graça Osório Pimentel Leal, 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2018) ADMINISTRATIVO. 

REEXAME NECESSÁRIO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO 

AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA 

DA NECESSÁRIA NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. APLICABILIDADE DO 

ART. 257, § 8º, DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. 

"'A autoridade de trânsito somente pode condicionar o licenciamento de 

veículo ao recolhimento de multa por infração de trânsito quando 

comprovar a regular notificação da autuação ao proprietário do automotor 

para exercer o direito de ampla defesa administrativa, bem como das 

respostas à defesa e aos recursos apresentados.' (ACMS n. 

2009.020791-7, de São Francisco do Sul, Rel. Des. Jaime Ramos, j. em 

16/6/2011) (ACMS n. 2010.025502-2, de Blumenau, rel. Des. Carlos 

Adilson Silva, j. 23/8/2011)" (TJ-SC - REEX: 05000103720118240008 

Blumenau 0500010-37.2011.8.24.0008, Relator: Sérgio Roberto Baasch 

Luz, Data de Julgamento: 06/03/2018, Segunda Câmara de Direito Público) 

Logo, por não ser cabível a dilação probatória na via do Mandado de 

Segurança e, inexistindo prova pré-constituída quanto à regular 

notificação do impetrante acerca das multas elencadas na inicial, na forma 

prevista na disposição legal acima transcrita, o licenciamento condicionado 

ao pagamento da multa se revela ato ilegal. Ademais, é pacífico o 

entendimento jurisprudencial, de que nessa situação não é lícito ao 

DETRAN condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento da multa, 

por não se tratar de crédito regularmente constituído. Ante o exposto, julgo 

procedente o pedido posto na peça vestibular e concedo a ordem 

postulada para assegurar ao impetrante Antonio Carlos Braz Dias o 

licenciamento de seu veículo marca Fiat, modelo UNO MILLE EP, placa 

JYH6313, desde que sejam cumpridas as demais exigências do 

DETRAN/MT, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e verba honorária, pois 

incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos Tribunais 

Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e art. 10, XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. Com ou sem recurso, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, a teor 

do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P. 

R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 749359 Nr: 7427-71.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO SOUZA AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736284 Nr: 15655-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERLON ALMEIDA LIMA, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR 

SHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 
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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.: 751015 Nr: 8290-27.2014.811.0003

 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: LAIR MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734709 Nr: 14460-49.2013.811.0003

 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: VALDECI CASTILHO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 754835 Nr: 10228-57.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ALMEIDA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734890 Nr: 14606-90.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA BARBOSA DA SILVA RODRIGUES, 

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:

 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.: 736436 Nr: 15775-15.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GOMES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736029 Nr: 15448-70.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL LIMA E SILVA MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734205 Nr: 14052-58.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDETE SOUZA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 814388 Nr: 1004-27.2016.811.0003

 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: WILLIAM DELGADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO - 

OAB:3518-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial, para o 

fim de condenar o Estado de Mato Grosso a inscrever o autor no 

programa “Melhor em Casa”, no prazo de 15 (quinze) dias e o faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil.No caso, reaprecio o pedido de antecipação de tutela específica, pois 

entendo presentes os requisitos que autorizadores da sua concessão, na 

própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento 
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da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito 

formulado.É que restou demonstrado de forma clara e patente o direito da 

parte autora à inscrição no programa de serviço assistencial e, além 

disso, dúvida não há fundado receio de dano irreparável, uma vez que se 

trata de quadro de saúde grave, com sequelas de acidente 

automobilístico.Assim, concedo a antecipação da tutela específica e 

determino que a parte ré inscreva a parte autora no programa “Melhor em 

Casa”, no prazo de 15 (quinze) dias a partir desta data.Deixo de condenar 

o réu ao pagamento de custas nos termos do artigo 2.14.5 da 

CNGC.Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §3º, 

I, do art. 85 do CPC/2015. A sentença está sujeita à remessa necessária, 

a teor do que dispõe a súmula 490 do STJ.P.R.I. Rondonópolis, 24 de julho 

de 2018.Edson Dias ReisJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 714367 Nr: 9565-79.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTOAMERICO DA LUZ MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentado pelo Município de Rondonópolis em face de Otoamerico da 

Luz Muniz, para o fim de julgar procedente a pretensão contida na 

impugnação, com fundamento no art. 487, II, b, do Código de Processo 

Civil, homologando os cálculos de fls. 395/418, que reconheceu que o 

valor devido de R$ 120.458,33 (cento e vinte mil quatrocentos e cinquenta 

e oito reais e trinta e três centavos). Com o trânsito em julgado dessa 

decisão:A) Expeça-se precatório nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil do valor da condenação (R$ 119.458,33), devidamente 

instruído com as indicações necessárias. B) Expeça-se Ofício Requisitório 

de Pequeno Valor, devidamente instruído com as indicações elencadas 

nos artigos 266 e 267 do Regimento Interno para ulteriores de direito 

quanto aos honorários sucumbenciais R$ 1.000,00 (um mil reais). Com o 

pagamento, expeça-se, de imediato, alvará de levantamento da quantia 

depositada e demais correções monetárias que a parte Exequente tiver 

direito.Após, intime-se o Exequente para informar se a dívida encontra-se 

paga, ressaltando-se que seu silêncio será interpretado como quitação 

total.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 729971 Nr: 10589-11.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS GLAUCE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNADOR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

 Indefiro, por ora, o pedido de bloqueio, uma vez que a parte exequente 

apresentou apenas um orçamento.

Assim, nos termos da decisão retro, determino que a parte autora 

apresente três orçamentos para prestação do serviço, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intime-se.

 Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 750241 Nr: 7877-14.2014.811.0003

 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: LUCIANO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - 

OAB:MT/ 6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista ao Procurador do Exequente, mediante carga, a fim 

de intimá-lo para no prazo de 15 (quinze) dias contrarrazoar o recurso de 

apelação do requerido.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784674 Nr: 8024-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTAZUL TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA, EVANILDO DOS SANTOS SILVA, IVANILDA CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROTAZUL TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA, CNPJ: 00983729000125, Inscrição Estadual: 13.167287-8, 

atualmente em local incerto e não sabido EVANILDO DOS SANTOS SILVA, 

Cpf: 03048611118, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

IVANILDA CARVALHO DA SILVA, Cpf: 46880950159, 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: 15/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

ROTAZUL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, EVANILDO DOS SANTOS 

SILVAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS NORMAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1727/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/04/2014

 - Valor Total: R$ 305.445,70 - Valor Atualizado: R$ 305.445,69 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc., Defiro, desde já, o pedido de citação por 

edital, eis que sem sucesso as tentativas de citação por carta e por oficial 

de justiça.Cumpre esclarecer que o art. 8º da Lei 6.830/80 enumera as 

formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado: 

inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de recebimento 

e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na execução pode 

ser feita mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital. Aliás, há súmula 

do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, para que o 

devedor possa ser citado por edital, é necessário tão somente o 

esgotamento dos outros meios:“Súmula 414 - A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades.”Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 

ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA LEF. SÚMULA 

414/STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento pacífico desta 

Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, 

quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do 

STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, 

mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos 

repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265/RJ, 2ª Turma, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)Dessa forma, 

promova-se a citação via edital dos executados para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução.Decorrido o prazo sem satisfação do débito, intime-se a 

exequente para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que entender de 
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direito, sob pena de extinção.Às providências.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 01 de agosto de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788777 Nr: 9710-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R S H COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 

SOLLIELLY ALVES PEREIRA BARCELOS, ROGERIO ALVES PEREIRA 

BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R S H COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 

CNPJ: 05551632000167 e atualmente em local incerto e não sabido 

SOLLIELLY ALVES PEREIRA BARCELOS, Cpf: 00693229101, 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: 13/07/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de R S H 

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SOLLIELLY ALVES PEREIRA BARCELOSE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO – FISCAIS - GIF, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10388/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/04/2018

 - Valor Total: R$ 15.577,76 - Valor Atualizado: R$ 15.577,76 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc., Defiro, desde já, o pedido de citação por 

edital, eis que sem sucesso as tentativas de citação por carta e por oficial 

de justiça.Cumpre esclarecer que o art. 8º da Lei 6.830/80 enumera as 

formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado: 

inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de recebimento 

e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na execução pode 

ser feita mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital. Aliás, há súmula 

do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, para que o 

devedor possa ser citado por edital, é necessário tão somente o 

esgotamento dos outros meios:“Súmula 414 - A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades.”Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 

ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA LEF. SÚMULA 

414/STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento pacífico desta 

Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, 

quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do 

STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, 

mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos 

repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265/RJ, 2ª Turma, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)Dessa forma, 

promova-se a citação via edital dos executados para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução.Decorrido o prazo sem satisfação do débito, intime-se a 

exequente para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção.Às providências.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 01 de agosto de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 743082 Nr: 3858-62.2014.811.0003

 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: 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, TALLES JORDÃO BELO COSTA - 

OAB:23953/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista ao Procurador do Exequente, mediante carga, a fim 

de intimá-lo para no prazo de 15 (quinze) dias contrarrazoar o recurso de 

apelação de fls. 426/437.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 83522 Nr: 18712-23.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON NUNES DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 Vistos etc.,

Intime-se o executado na pessoa de seu representante legal para que no 

prazo de 05 (cinco) dias apresente conta em nome de GILSON NUNES DA 

MOTA.

Advirto desde já que não será aceito novo pedido de devolução de 

valores em conta de pessoa diversa.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 792056 Nr: 11117-74.2015.811.0003

 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: SEBASTIANA VIEIRA DE OLIVEIRA BORACKYNSKI

 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 
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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.: 759438 Nr: 13036-35.2014.811.0003

 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: ALAIDES DA SILVA CLAUDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... 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.: 820210 Nr: 3034-35.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORILDA APARECIDA VILALBA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 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 

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.: 786733 Nr: 8919-64.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIARA LAENE MENDONÇA NEPOMUCENA

 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 CHAVES - 

OAB:22656/O

 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.: 747185 Nr: 6274-03.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELAINE CRISTINA FRANCO BORGES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "....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.: 734157 Nr: 14016-16.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNA GISELLE E SILVA SOUZA CAMPOS, 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.: 786270 Nr: 8719-57.2015.811.0003

 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: SILVIA MATSUOKA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... 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.: 737172 Nr: 62-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORA NEY BATISTA DOS SANTOS, 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:

 "..... 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 
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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.: 736633 Nr: 15938-92.2013.811.0003

 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: EDVALDO FRANCISCO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (....). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS 

para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do 

cargo da autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no 

período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado 

os documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 797417 Nr: 13251-74.2015.811.0003

 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: FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA, 

AUXILIADORA APARECIDA BORGES RIBEIRO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16.960-O

 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.: 736053 Nr: 15471-16.2013.811.0003

 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: VINCENZO MACIEL REPOLI

 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): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 764875 Nr: 15756-72.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAIDES TAVARES CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... 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): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736310 Nr: 15678-15.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS ZANARDINI

 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.: 734929 Nr: 14639-80.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIONIDES FERNANDES DE LIMA, VALDIR SCHERER, 

RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com(....). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734918 Nr: 14631-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI ALVES DE LIMA, VALDIR SCHERER, RENATO 

DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (....). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 
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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.: 736458 Nr: 15797-73.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA AMELIA MORAES DOS SANTOS, RENATO 

DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, 

VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... 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.: 734189 Nr: 14037-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO SILVA MACEDO

 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.: 758275 Nr: 12297-62.2014.811.0003

 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: AGNALDO DOS SANTOS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de Cumprimento de sentença apresentado pela parte exequente 

Agnaldo dos Santos Miranda em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS).

 No entanto, a parte exequente não apresentou o valor e a memória de 

cálculo discriminada, nos termos do art. 534 do CPC.

 Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, nos termos do art. 534 do CPC, sob pena de 

arquivamento.

 Decorrido o prazo, com a manifestação, voltem os autos conclusos. Em 

caso de inércia, arquive-se com as devidas baixas.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 415636 Nr: 11332-94.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DOS SANTOS, LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista ao Procurador do Exequente, mediante carga, a fim 

de intimá-lo para no prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre a petição de 

fls. 260.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 431087 Nr: 12958-17.2009.811.0003
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY BARRETO DE NOVAIS ME, JURACY 

BARRETO DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

O Estado de Mato Grosso, devidamente qualificado e representado nos 

autos, propõe execução fiscal em face de Juracy Barreto de Novais, 

igualmente qualificado, pleiteando, dentre outros, a citação do devedor 

para pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de penhora de seus 

bens.

Manifestação da parte credora, pugnando pela extinção da execução, em 

razão da quitação do débito – fls. 79.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que, a exequente pugnou pela extinção da execução, 

uma vez que o débito foi devidamente quitado.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, ante o reconhecimento expresso e incontroverso pela credora.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pelo executado, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da execução.

Com o trânsito em julgado, e após o pagamento das custas, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P. R. I.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005771-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA PINHEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Trata-se de Ação de indenização por danos morais movida 

por Lindalva Pinheiro de Souza em face de Sanear – Serviço de 

Saneamento de Rondonópolis. Proferida decisão que determinou o declínio 

de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do 

valor da causa – id. 14441870 -, a parte autora manifestou pela 

desistência da ação, requerendo a extinção do feito – id. 14486590 -. 

Consoante o parágrafo único do artigo 200, a desistência só produzirá 

efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO a 

desistência da parte autora no prosseguimento da lide, e em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis no caso vertente. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Às providências. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 626362 Nr: 8354-48.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Intimação do advogado de defesa para apresentação dos memoriais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 212471 Nr: 954-81.1994.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MACIEL DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Sulzbacher - 

OAB:6889, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 3.402

 .Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a presente ação penal. 

Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ELIAS MACIEL DE 

MACEDO, conforme inteligência do artigo 107, inciso IV e art. 109, inciso V 

c/c art. 110, § 1°, todos do Código Penal Brasileiro.Expeça-se 

imediatamente o necessário ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo 

não estiver preso, bem como proceda com as baixas necessárias no 

banco de dados mantidos pelo CNJ.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as cautelas de praxe.Publique - se.Registre - se.Intimem 

- se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 325010 Nr: 3108-47.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN APARECIDO DA SILVA, 

FERNANDO MEDEIROS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS PEREIRA RODRIGUES - 

OAB:12.105, Kadmo Martins Ferreira Lima - OAB:OAB/MT 7039-B, 

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12.496 OAB/MT

 Intimação para os causídicos Dr. Kadmo Martins Ferreira Lima, OAB 

7039-B, e Patrícia Meirelles Wieczorek, OAB 12496, da decisão de fl. 221, 

na qual o Magistrado não reconhece a renúncia, devendo os mesmos, no 

prazo legal, manifestarem na fase do art. 422 do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 616152 Nr: 6846-04.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCK COLARES DE SOUSA, WILISMAR 

MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA de Carvalho santana 

- OAB:, kamila de CARVALHO DOURADO - OAB:25.289/0, LUCIMAR 

BATISTELLA - OAB:9279-MT

 PRONUNCIO Mayck Colares de Souza e Wilismar Moreira da Silva para 

que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela 

prática dos delitos do art. 121, §2º, inciso II e IV c/c e art. 14 da Lei 

10.826/2006, observando as disposições da Lei 8.072/90, vez que há 

prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do 

Código de Processo Penal.Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se 

as partes para, em 05 dias, informarem às testemunhas que desejam 

oitivar em Plenário, nos termos do art. 422 do CPP.Publique-se, Registre-se 

e Intimem-se.Rondonópolis, 27 de julho de 2018.Wagner Plaza Machado 

JuniorJuiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672720 Nr: 4950-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON RAUF NOGUEIRA GOMES, 

MAYCON RICARDO DE ESPÍNDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/ 5152- A, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 (...) Assim, RECEBO o aditamento da denúncia de fls. 105/109, em todos 

os seus termos, quanto ao acusado MAYCON RICARDO DE ESPÍNDOLA, 

vez que preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em qualquer das hipóteses do art. 395, CPP. Nos termos do art. 396-A do 

CPP, DETERMINO a nova citação do denunciado Maycon Ricardo de 

Espíndola para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, constando que o mesmo poderá alegar tudo que interessa em sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação. Apresentada a defesa, em sendo necessário, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação. Quanto ao pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu Maycon às 

fls. 79/81, verifico que não merece deferimento, notadamente porque não 

houve qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança dos 

fundamentos já apresentados na decisão de fls. 49/51, quando convertida 

a sua prisão em flagrante em prisão preventiva. Assim, diante das 

circunstâncias do caso concreto, mais precisamente no que tange ao 

receio concreto de que o denunciado volte à prática criminosa, mostra-se 

totalmente inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares 

diversas da prisão preventiva, motivo pelo qual, em consonância com o 

parecer ministerial de fls. 105/109, INDEFIRO o pedido e mantenho a prisão 

preventiva do réu Maycon Ricardo de Espíndola. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675689 Nr: 7580-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI EMILIO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05 de setembro de 2018, às 16h30min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677658 Nr: 9319-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON2, MDSD, DDDS, JHPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de mandado de prisão, expedido por este Juízo 

por força da decisão de fls. 34/37.

Assim, não havendo qualquer alteração fático/processual na decisão de 

fls. 34/37, mantenho por seus próprios fundamentos.

 Encaminhe-se o autuado à penitenciária local.

Por fim, oficie-se o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT 

(autos/cód. 64237), acerca da prisão do flagrado e ao Juízo da 4ª Vara 

Criminal desta Comarca (autos/cód. 643903), de modo a que sejam 

adotadas as providências legais quanto à prática de falta grave pelo 

recuperando ora custodiado, nos termos da Lei n. 7210/84.

Intime-se, notifique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677903 Nr: 9535-45.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

39/40, REVOGO a prisão preventiva de DIOGO DIAS DA SILVA, mediante 

a imposição das seguintes condições:1) Comparecer a todos os atos do 

processo (art. 319, VIII); 2) Não mudar de residência ou se ausentarem da 

Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 

319, IV, CPP); e3) Não frequentar lugares de má-fama (boates, bares, 

etc..) (art. 319, II, CPP). Expeça-se alvará de soltura em favor do autuado, 

colocando-o em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer 

preso.Na ocasião do cumprimento do presente alvará, o autuado deverá 

ser advertido pelo Oficial de Justiça, que a inobservância de quaisquer 

das medidas cautelares acima aplicadas resultará na revogação do 

benefício com a consequente decretação de sua prisão (art. 282, §4º, 

última parte do CPP).Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 611058 Nr: 1372-52.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA, LUCIANO 

LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Intimação do Dr. Célio Paião, OAB/MT nº. 18145 A, para audiência 

designada para o dia 29 de agosto de 2018, às 14h, a ser realizada neste 

Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675689 Nr: 7580-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI EMILIO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)Diante do exposto,Decido:I – Presente os indícios de materialidade e 

autoria, RECEBO a denúncia.II – Cite-se o réu para, em 10 (dez) dias, 

apresentar resposta à acusação, devendo o Sr. Meirinho questionar se o 

acusado possui ou não condições de constituir advogado.III – Informada a 

impossibilidade de nomear advogado, desde já nomeio o Defensor Público 

atuante nesta vara para promover a defesa do acusado, devendo ser 

remetido os autos à Defensoria Pública.IV – Oficie-se à POLITEC para, no 

prazo de 10 dias, proceder à identificação criminal do acusado, inclusive 

por meio datiloscópico e fotográfico, bem como realizar o confronto das 

impressões digitais do autuado com aquelas eventualmente existentes no 

banco de dados da Secretaria de Segurança Pública, nos termos da lei 

12.037/09.V – Defiro os requerimentos ministeriais constantes nos itens 

“3”, “4” e “5” da cota de acompanhamento à denúncia juntada às fls. 

48/49.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga
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 Cod. Proc.: 655985 Nr: 5383-85.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILSO DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Processo em ordem, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para que 

no prazo legal, apresente resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663636 Nr: 12103-68.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSER OLIVEIRA DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 Vistos em correição.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

a(os/ as) acusado(s/as) não constituir defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s/as) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s/as) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial (ais) e/ou comercial (ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações no curso do processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Outrossim, atento às informações constantes dos autos, bem como às 

diretrizes do artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o(s/as) acusado(s/as) 

preenche(m) os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão 

da medida despenalizadora .

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 31 de agosto de 2018, às 18:00 horas.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) para que compareçam à audiência 

acompanhado(s/as) de advogado advertindo-o(s/as) que, caso não 

possua(m) condições de contratar advogado, será nomeada um Defensor 

Público ou dativo para patrocinar a(s) sua(s) defesa(s).

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677930 Nr: 9560-58.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193

 Vistos etc. DEFIRO a sugestão da digna psicóloga presente a este ato, 

atendendo ao pleito ministerial em idêntico sentido, sem embargo do 

protesto da Defesa, haja vista que aludida prova atende ao disposto nos 

artigos 7º e seguintes da Lei n. 13.431/2017. Assim, designo para o dia 09 

de agosto de 2018, às 09h a nova colheita do depoimento sem dano da 

vítima Ariella Araújo Dias, na forma da Lei n. 13.431/2017. Os presentes 

saem intimados. Proceda-se ao necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 322083 Nr: 256-50.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE MARTINS DE OLIVEIRA, MARCELO 

MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, TIAGO RODRIGUES CUSTODIO - OAB:10.693/MT

 Vistos.

Perscrutando os autos, verifico que remanesce apenas a inquirição da 

testemunha arrolada pela defesa do acusado Valdete Martins de Oliveira 

para que os contendores apresentem as derradeiras alegações, vide r. 

decisão proferida pelo douto colega à fl. 525, por meio da qual foram 

solicitadas informações acerca do cumprimento da missiva expedida ao 

Juízo da Comarca de Engenheiro Beltrão/PR com a finalidade de inquirí-la.

Aportadas as informações requisitadas aos autos, cujo teor consistiu em 

informar que a referida testemunha não mais reside no endereço 

declinado pela Defensoria Pública à fl. 518, foi aberta vista dos autos ao 

Ministério Público, oportunidade em que o citado órgão requereu fosse 

aberta vista dos autos à defesa do réu Valdete para que informasse se 

desejavam insistir na sobredita testemunha (fl. 533).

 Instada a se manifestar, a Defensoria Pública, a meu ver, por um lapso, 

manifestou-se insistindo na inquirição da testemunha Valdete Martins de 

Oliveira. No entanto, ocorre que Valdete é réu na presente ação penal, 

inclusive, já teve até sua revelia decretada, conforme r. decisão de fls. 

481/483. Portanto, presumindo que a I. Defensora insistiu na inquirição da 

testemunha Maria Cecília de Oliveira Melo, requerendo fosse procedida 

pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis à este Magistrado, uma 

vez que o acesso ao sistema INFOSEG pelo referido órgão havia sido 

suspenso, fora realizada pesquisa no citado sistema, constatando que o 

endereço encontrado é o mesmo cuja diligência no Juízo deprecado restou 

infrutífera, portanto, INDEFIRO o pleito defensivo no sentido de intimá-la 

para ato a ser designado, pois restará, por óbvio, prejudicada a diligência, 

novamente.

Nesta senda, dê-se vista dos autos às partes para que apresentem suas 

alegações finais, por memoriais, no prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) 

dias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675192 Nr: 7123-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN DE ALMEIDA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:18974-O/MT, ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - 

OAB:21536/O-MT, ELAINE CUNHA RODRIGUES DA CRUZ - 

OAB:23268/O-MT

 Diante do teor do oficio de fl.29, determino o encaminhamento desta carta 

precatória para a comarca de Cuiabá-MT, com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673469 Nr: 5582-73.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO PEREIRA DO NASCIMENTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha João Felipe Queiroz 

de Melo, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito da vítima Rafaela Valeriano Brito.

Diante da não intimação da vítima, restou prejudicada a prejudicada a 

presente solenidade, sendo assim, designo audiência de continuação para 

o dia 28 de agosto de 2018, ás 17h00min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639692 Nr: 1291-98.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA, 

JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18808, JOAO BATISTA BORGES JUNIOR - OAB:7637/MT, 

PATRÍCIA RODRIGUES SOARES - OAB:OAB/MT 23.146/O, SHIRLEY 

FÁTIMA ZAMAR - OAB:MT/ 4.310 A

 (...) Ao passo que os documentos carreados pela defesa apenas 

demonstram que em 13.07.2016, a vítima Cilene também fez o 

reconhecimento de mais dois assaltantes que adentraram em sua 

residência, sem, no entanto, excluir a autoria de Sérgio Henrique e 

JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ dos fatos apurados nestes 

autos.Outrossim, como já ponderado na decisão de fls. 228/229, 

verifica-se pela folha de antecedentes que escolta o presente 

procedimento que o réu responde a 01 (uma) ação penal pelo crime de 

homicídio (ação penal/código: 625018), bem como possui 01 (uma) 

condenação pelo crime de roubo majorado (guia de execução 

penal/código: 642201) em tramite perante o juízo da vara de execuções 

penais desta comarca.Assim, verifica-se que não trata de fato isolado na 

vida do denunciado, não se resumindo a atuação delitiva do mesmo ao 

presente processo em análise, mas, antes, pelo contrário, conforme 

consignado acima, nos informes judiciais consta que o acusado possuí em 

seu desfavor outros registros criminais, referentes a apuração de crimes 

da mesma natureza, inclusive.Portanto, essas circunstâncias fáticas, 

reforçam a necessidade de manutenção da prisão preventiva decretada, 

por não configurar medida cautelar indiscriminada, mas, sim, associada a 

bases reais de perturbação da segurança pública, qual seja: a reiteração 

criminosa do denunciado.Pois bem, com essas considerações, 

acrescentando as razões expostas no parecer ministerial às fls. 288/290 

e, ainda, verificando que não houve nenhuma alteração fática ou jurídica 

que permita a revogação da prisão cautelar decretada anteriormente e, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de concessão de 

liberdade provisória do denunciado JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA 

SÁ. Não mais, mantenham-se os autos conclusos para prolação de 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673742 Nr: 5812-18.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN FRANÇA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/ 5152- A

 (...) Posto isto, bem como levando em consideração a ponderação dos 

interesses envolvidos na presente situação, entendo que o acesso aos 

dados telefônicos do aparelho apreendido e, em tese, de propriedade do 

denunciado GILVAN FRANÇA DA SILVA é necessária, razão pela qual 

DEFIRO o requerimento ministerial contido na cota ministerial de fls. 

158/159.Destaco, no caso em tablado, a inviolabilidade dos dados 

pessoais contidos no aparelho de telefone celular do indiciado deve ser 

afastada, porque existem indícios de que ele participou da prática de um 

crime de roubo contra diversas vítimas, sendo evidente que o seu direito 

individual não pode ser utilizado como escudo e proteção para a prática de 

atos criminosos.No que diz respeito à forma de execução da diligência 

(art. 5º, da Lei nº 9.296/96), a circunstância fática e a natureza do acesso 

aos dados e às comunicações não demandam expedição de ofícios às 

operadoras de telefonia, nos termos da Resolução nº 59/2008, do 

Conselho Nacional de Justiça. Isso porque a própria autoridade policial 

pode executar a medida, pelo simples acesso aos dados constantes nos 

aparelhos que estão sob sua custódia.Depois de cumpridas as diligências 

pertinentes, deverá ser encaminhado relatório circunstanciado a este 

juízo.Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.Cumpra-se e 

intime-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672777 Nr: 5006-80.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAGIR ANTONIO DASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PARIZOTTO 

BANDEIRA - OAB:37936N/PR

 Diante do teor da certidão de fl. 10, determino a devolução desta carta 

precatória sem o devido cumprimento e com as homenagens de estilo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672920 Nr: 5138-40.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO NALDO DE ARAUJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:

 Diante do teor do oficio de fl.14, determino o encaminhamento desta carta 

precatória para a comarca de Alto Taquari-MT, com as homenagens de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673871 Nr: 5931-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDO RODRIGUES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:

 Diante informação de o réu estar recolhido na penitenciaria de 

ITIQUIRA-MT, determino o encaminhamento desta carta precatória, a fim de 

interrogar o réu, com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 614725 Nr: 5371-13.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 5371-13.2013.811.0064 – Cód. 614725

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JÚLIO CEZAR DIAS 

RIBEIRO DO NASCIMENTO não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 2510.2018, às 13h30min. 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.
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 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 664782 Nr: 13144-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BENITES GUERREIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 2882-95.2016.811.0064 – Cód. 641411

Vistos.

Considerando a decisão proferida pelo magistrado Dr. Leonardo de 

Campos Costa e Silva Pitaluga às fls. 105/106, a qual afastou a incidência 

da qualificadora de rompimento de obstáculos, remanescendo apensas a 

conduta delitiva prevista no caput do art. 155 do Código Penal, cuja pena 

mínima é de 01 (um) ano de reclusão, ou seja, passível de aplicação do 

instituto despenalizador previsto na Lei 9.099/90 e, inclusive, já havia sido 

designada data para a realização do ato, contudo, o mesmo não ocorreu.

Assim, designo audiência de proposta de suspensão condicional do 

processo para o dia 26.10.2018 às 14h00min.

Dê ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 322073 Nr: 261-72.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARUMBY ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 Autos nº 261-72.2009.811.0064 – Cód. 322073

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu MARUMBY ALVES 

DE FREITAS não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10.10.2018, às 15h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 613287 Nr: 3820-95.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS ROGER OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 Defiro o requerimento da defesa, determino a expedição de carta 

precatória no endereço indicado em audiência, a fim de inquirir a 

testemunha Jhone Diego da Silva.

Diante ausência de testemunhas, restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim, designo audiência de continuação para o dia 10 

(dez) de outubro de 2018, ás 17h00min.

Intimem-se as testemunhas Marcia Pereira Tsonoda, e Marjony Aldaciano 

Rodrigues Ferreira nos endereços constantes nos autos.

Requisite-se novamente o policial Abraão Mendes dos Santos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 305027 Nr: 2168-87.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAN GALDINO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Feliciano Moreira - 

OAB:6833

 Autos nº 2168-87.2006.811.0064 – Cód. 305027

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu EDIVAN GALDINO DE 

ARAÚJO não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10.10.2018, às 16h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 603589 Nr: 1335-59.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ANTONIO RAMOS GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 Autos nº 1335-59.2012.811.0064 – Cód. 603589

Vistos.

Considerando a manifestação do Ministério Público à fl. 424 e da defesa 

do acusado à fl. 426, em virtude da decisão de fl. 421, tendo ambas as 

partes noticiado quais testemunhas, ainda, pretendem ouvir, bem como 

terem indicado os endereços das mesmas.

Designo audiência para oitiva das testemunhas remanescentes, bem como 

para proceder ao interrogatório do réu para o dia para o dia 25.10.2018, 

às 14h30min.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 664352 Nr: 12788-75.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID LOPES BARRETO, JEFERSON 

RODRIGUES SCHUWERTZ, MARCOS REIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Autos nº 12788-75.2017.811.0064 – Cód. 664352

Vistos.

Considerando que o acusado JEFERSON RODRIGUES SCHUWERTZ e 

MARCOS REIS DOS SANTOS, afirmaram que não desejam recorrer da 
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sentença proferida nos autos manifestação à fl. 353 e, tendo a acusação 

apresentado recurso e suas razões em relação ao réu DAVID LOPES 

BARRETO conforme fls. 329 e 332/342.

 RECEBO o recurso de apelação interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO à fls. 

329, ante a certificação de sua tempestividade (fl. 330), em seus legais 

efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 344/352), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

Por fim, com relação ao pleito ministerial constante no corpo de suas 

razões ao recurso de apelação, onde propõe a suspensão condicional do 

processo em relação ao réu Marcos Reis dos Santos, entendo que o 

mesmo resta prejudicado em razão do retromencionado réu ter sido 

absolvido da imputação acusatória conforme sentença proferida às fls. 

313/323.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 624730 Nr: 7189-63.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ANTONIO DE JESUS SOUZA, KEVIM 

KAIQUE DE CASTRO PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS - OAB:3877

 Autos nº 7189-63.2014.811.0064 – Cód. 624730

Vistos.

Considerando que o acusado KEVIN KAIQUE DE CASTRO PEDRO, afirmou 

não desejar recorrer da sentença proferida nos autos conforme certidão 

de fl. 231 e, tendo a defesa do BRUNO ANTONIO DE JESUS SOUZA 

apresentado recurso e suas razões conforme fls. 234/241.

 RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa do réu BRUNO 

ANTONIO DE JESUS SOUZA à fls. 234/241, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl.242), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 243/249), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612446 Nr: 2919-30.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SOUZA LIMA, RAFAEL 

RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 (...) O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.§1º Durante os 10 (dez) 

dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde 

que necessário para lhe evitar prejuízo.§2º Dispensa-se a comunicação 

referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários 

advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da 

renúncia.Dessa forma, intime-se o advogado Dr. BRUNO DE CASTRO 

SILVEIRA para, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, COMPROVAR 

que comunicou/notificou ao acusado PAULO HENRIQUE SOUZA LIMA sua 

renúncia ao mandato por ele outorgado, sob pena de aplicação de multa 

do art. 265 do Código de Processo penal e comunicação ao Conselho 

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso para 

apurar eventual infração administrativa por abandono de causa (art. 34, 

XI, da Lei 8.906/94), bem como continuar atuando na causa, praticando 

todos os atos necessários à defesa deste, pelo prazo de 10 (dez) 

dias.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640115 Nr: 1680-83.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODARCY CHAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO CLEBER LINO DA 

SILVA - OAB:OAB/MT-16.137

 Vistos.

 Tendo em vista que o acusado ODARCI CHAVES DA SILVA preenche os 

requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do benefício da 

suspensão condicional do processo, conforme determina o artigo 89 da 

Lei 9.099/95.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 26 de outubro de 2018, às 15h50min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669990 Nr: 2483-95.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURO GOMES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO 

- OAB:15.606 MT

 Vistos.

 Tendo em vista que o acusado JOSÉ MAURO GOMES DE MATOS 

preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do 

benefício da suspensão condicional do processo, conforme determina o 

artigo 89 da Lei 9.099/95.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 26 de outubro de 2018, às 16h00min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 654747 Nr: 4258-82.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA CRISTINA ARANTES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Vilalva Júnior - 

OAB:22818/O, VALERIA THAIS DA S. ALVES - OAB:22.941 MT

 Vistos.

 Tendo em vista que o acusado DÉBORA CRISTINA ARANTES FIGUEIREDO 

preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do 

benefício da suspensão condicional do processo, conforme determina o 

artigo 89 da Lei 9.099/95.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 26 de outubro de 2018, às 16h10min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638693 Nr: 493-40.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CORAÇÃO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

 Tendo em vista que o acusado JOAQUIM CORAÇÃO DE JESUS preenche 

os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do benefício 

da suspensão condicional do processo, conforme determina o artigo 89 da 

Lei 9.099/95.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 26 de outubro de 2018, às 15h00min.
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Cumpra-se realizando e expedindo o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 625980 Nr: 8078-17.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DE SOUZA GIMENEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT 5636-B

 Vistos.

 Tendo em vista que o acusado VALMIR DE SOUZA GIMENEZ preenche os 

requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do benefício da 

suspensão condicional do processo, conforme determina o artigo 89 da 

Lei 9.099/95.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 26 de outubro de 2018, às 15h10min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 637246 Nr: 8111-70.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMMANUEL DENNIS DERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAERSON CESAR DA 

ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT

 Vistos.

 Tendo em vista que o acusado EMMANUEL DENNIS DERRI preenche os 

requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do benefício da 

suspensão condicional do processo, conforme determina o artigo 89 da 

Lei 9.099/95.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 26 de outubro de 2018, às 15h20min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 650294 Nr: 10517-30.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13.301-A

 Vistos.

 Tendo em vista que o acusado ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do 

benefício da suspensão condicional do processo, conforme determina o 

artigo 89 da Lei 9.099/95.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 26 de outubro de 2018, às 15h40min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 609564 Nr: 7459-58.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

O acusado EDERSON DA SILVA SANTOS foi denunciado por ter, 

supostamente, cometido o crime previsto no art. 12, “caput” da Lei 

10.826/03.

A denúncia foi recebida e o acusado foi devidamente citado. Durante a 

instrução processual, o réu foi beneficiado com a suspensão condicional 

do processo, submetendo-se às condições impostas (fl. 114).

À fl. 116, a representante ministerial pugnou pela extinção da punibilidade 

do acusado, diante do cumprimento das condições impostas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

É de se observar que as pena mínima cominada ao delito imputado ao 

acusado enquadrou-se no benefício previsto no art. 89 da Lei 9.099/95, 

suspendendo-se o processo pelo prazo de 02 (dois) anos.

Veja-se que as condições da suspensão do processo, impostas à fl. 114, 

foram devidamente cumpridas, conforme se verifica nos autos, passando 

o período de prova de 02 (dois) anos incólume, pois não houve a 

revogação do benefício e o mesmo não cometeu outro delito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 89, § 5° da Lei 9.099/95 e em 

consonância com o parecer ministerial, julgo por sentença EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado EDERSON DA SILVA SANTOS, devidamente 

qualificado nos autos.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, dando-se baixa na distribuição.

Notifique-se o Ministério Público.

P. R. I.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639648 Nr: 1249-49.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON IGOR DA SILVA POSSINDONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

 Tendo em vista que o acusado MAICON IGOR DA SILVA POSSINDONIO 

preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do 

benefício da suspensão condicional do processo, conforme determina o 

artigo 89 da Lei 9.099/95.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 26 de outubro de 2018, às 14h40min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 652038 Nr: 1610-32.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ITAMA VIEIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLANDIAS DA SILVA 

SANTOS - OAB:19.897

 Vistos.

 Tendo em vista que o acusado JOSE ITAMA VIEIRA RAMOS preenche os 

requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do benefício da 

suspensão condicional do processo, conforme determina o artigo 89 da 

Lei 9.099/95.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 26 de outubro de 2018, às 14h30min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 622260 Nr: 5322-35.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEI DE OLIVEIRA LUIZ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16660

 Vistos.

 Tendo em vista que o acusado ROSINEI DE OLIVEIRA LUIZ preenche os 

requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do benefício da 

suspensão condicional do processo, conforme determina o artigo 89 da 

Lei 9.099/95.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 26 de outubro de 2018, às 14h10min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário

Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 626111 Nr: 8196-90.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT

 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 Diego Pereira dos Santos de forma definitiva.Sem 

prejuízo, quanto às PLANILHAS DE REMIÇÃO DE PENA constantes às fls. 

270 e 285, que atestam um total de 12 (doze) dias remidos, ESTE JUÍZO 

ÀS HOMOLOGA, tendo em vista que, não houve qualquer impugnação 

mesmo após a ciência das partes.No mais, EFETUE-SE novo cálculo de 

liquidação da pena, nos termos desta decisão, levando em conta a 

ocorrência da falta grave e as planilhas de remição homologadas nesta 

decisão. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e a defesa para 

as devidas manifestações, voltando-me conclusos para 

homologação.Intimem-seCumpra-se, com URGÊNCIA.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 657175 Nr: 6510-58.2017.811.0064

 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): GISELE CRYSTYNAH DA SILVA, FERNANDO 

DORCELINO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:16944/B, Onório 

Gonçalves da Silva Júnior - OAB:12.992-MT

 Tendo às partes manifestado o desejo de recorrer e sendo tempestivos, 

então recebo os recursos de apelação em seus efeitos regulares.

 Por conseguinte, dê-se vista do feito ao M. Público com o fim de 

contrarrazoar o recurso da ré Gisele Crystynah da Silvae, após, intime-se 

a defesa à contrarrazoar o recurso ministerial.

 Após, remetam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça desta Unidade 

Federativa mediante as formalidades legais e com as homenagens desse 

juízo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664777 Nr: 13139-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDF, EDST, SDSC, JVDJ, EVDPV, MJRS, RAR, 

VLPR, SFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA - OAB:18974-O/MT, 

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - OAB:21536/O-MT, Armando 

Nunes Matos Júnior - OAB:205898/O, ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, DEJALMA 

FERREIRA DOS SANTOS - OAB:12062/MT, EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-15.257, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:24279/O, MURILO SAMORANO MEDINA - OAB:23.367/b, Paulo 

Cesar de Oliveira - OAB:16.686-0, RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA 

- OAB:20267

 1. Relatório. (...). É o relato do necessário. 2. Das defesas preliminares. 

(...) 2. Do recebimento a denúncia. (...) 3. Dos Pedidos de Relaxamento de 

Prisão. (...) 4. Dispositivo. I – RECEBO a denúncia, pois presentes indícios 

de autoria e materialidade. II – Indefiro os pedidos de 

revogação/relaxamento de prisão, pelos motivos acima mencionados. III - 

Designo para o dia 11 de setembro de 2018, às 13h30min horas (MT), 

audiência de instrução e julgamento (justifico a audiência em tal data em 

decorrência da não qualificação de parte das testemunhas de defesa e da 

questão de pauta, vez que este magistrado é titular da 1ª Vara Criminal, 

que tem por competência os crimes dolosos contra a vida, inclusive a 

promoção de sessões de Tribunal do Júri, e está a cumular esta vara de 

tráfico, que possui cerca de 250 réus presos). IV – Requisitem-se os réus 

presos, expedindo carta precatória à comarca de Cáceres/MT visando o 

interrogatório do réu Emanoel Vinicius dos Passos Vanini. V - 

Requisitem-se/intimem-se as testemunhas, restando autorizada a 

expedição de missivas. No que tange a testemunha arrolado por Mickael e 

Davi, que não foi qualificada, remetam-se os autos à Defensoria Pública 

para sua correta qualificação, em 10 dias, sob pena de prejuízo da prova. 

VI – Intime-se a defesa e o Ministério Público quanto a esta decisão. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 657034 Nr: 6397-07.2017.811.0064

 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): MATHEUS DOS SANTOS MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARK DE FREITAS 

- OAB:15.143 MT, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15.696 MT

 Intimação dos advogados do réu para apresentarem as respectivas 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 674794 Nr: 6730-22.2018.811.0064

 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): JACKSON SOUZA DA SILVA, JHONATHAN 

RUFINO DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Jackson Souza da Silva e 

Jhonatan Rufino Dourado, dando-o como incurso nas sanções do artigo 

33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A Lei 11.343/06 deu nova roupagem à instrução processual aos delitos de 

entorpecentes, que devem ser aplicados no caso concreto, aplicando-se 

aos delitos de tráfico o rito especial previsto referida lei.

Dessa forma:

I – Notifiquem-se os acusados 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 – Ademais, hei de deferir a pretensão aduzida fl. 35, 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 
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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.

V - Apresentada a peça de defesa voltem-me conclusos para deliberar 

quanto ao recebimento da denúncia.

 Rondonópolis, 06 de julho de 2018.

 Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito em Cumulação Legal

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 896435 Nr: 4095-57.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA E INDUSTRIA PIMADEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146/O

 Ante o exposto, DECLARO nesta ESFERA CRIMINAL o PERDIMENTO do 

PRODUTO FLORESTAL apreendido nestes autos, consistente em 

38.0893m3 de madeira serrada em tábua e caibro, das essências 

florestais Trattinnickia sp (amescla), Parkia sp (angelim-saia), Erisma 

uncinatum (cedrinho), Jacarandá copaia (caroba) e Qualea sp (cambará), 

Hymenolobium sp (Anglim-pedra), Ocotea sp (Canela), Enterolobium sp 

(Faveira-dura), Cedrelinga cataenaeformis (Cedrorana) e Copaifera sp 

(Copaíba), e determino a sua doação à SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE – SEMMA, na pessoa do Secretário Municipal de Meio 

Ambiente, para exclusiva aplicação em programas ambientais, devendo 

prestar contas nos autos acerca da destinação do referido produto 

florestal, no prazo de 60 (sessenta dia) dias. A expedição do termo de 

doação fica condicionada à avaliação do produto florestal a ser realizada 

pela Oficiala de Justiça deste Juízo, em conjunto com os Policiais 

Ambientais do Núcleo de Policiamento deste JUVAM, no prazo de 05 

(cinco) dias. Com a juntada do auto de avaliação da madeira, depreque a 

realização da audiência de conciliação para composição civil do dano 

ambiental e transação penal, na forma proposta pelo Parquet à fl. 47-v, 

item “5”.Sobre a petição juntada às fls. 99/101 e documentos 102/112, 

ouça o Ministério Público.Ciência ao Ministério Público. Encaminhe cópia 

desta decisão à SEMA para conhecimento.Intime-se e cumpra, expedindo 

o necessário.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1006728-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESSAMIA CRISTINA DE PAULA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO)

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006728-85.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ESSAMIA 

CRISTINA DE PAULA DOS SANTOS REQUERIDO: SANGALETTI 

SANGALETTI & CIA LTDA Vistos etc. Emitida certidão de crédito conforme 

ID nº 14064531, pela 2ª Vara do Trabalho de Sinop, reconhecendo o 

crédito de R$ 24.441,29, dispensada sem justa causa, com aviso prévio 

indenizado, reconhecido pela Justiça do Trabalho, como constatado pelos 

documentos coligidos com a inicial, quando promoveu ação trabalhista, 

sagrando-se parcialmente vitoriosa na quantia ora em habilitação. 

Portanto, trata-se de habilitação retardatária de crédito, apresentada antes 

da homologação da assembleia geral de credores, na qual será tratada 

como impugnação tempestiva de crédito, a teor do art. 10, § 5. °, da Lei n.° 

11.101/2005. Desta feita, determino o apensamento desta habilitação de 

crédito à recuperação judicial de n.° 1002346-20.2016.8.11.0015, 

intimando-se a recuperanda e o administrador judicial. Destarte, sem óbice, 

por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, defiro-a. Nada impede, contudo, 

pelo contrário, recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados 

convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de agosto de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007604-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (AUTOR)

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (AUTOR)

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE DE BARROS MATIAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007604-40.2018.8.11.0015. AUTOR: MARCIO 

FERNANDO CARNEIRO, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR, ADRIANO 

BULHOES DOS SANTOS RÉU: LEIDIANE DE BARROS MATIAS Vistos etc. 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 

15:00 horas, a ser conduzida pelo Cejusc. Intimem-se as partes com pelo 

menos 20 dias de antecedência, intimando-as ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, e obviamente seus procuradores, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Ademais, 

defiro o segredo de justiça suscitado, uma vez que o processo contém 

cópias que expõe a intimidade (art. 5º, inciso X e LX, da Constituição 

Federal) de outrem, conforme dicção do art. 189, inciso III, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de agosto de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002369-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DONIZETI CASAGRANDA - EPP (DEPRECADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002369-63.2016.8.11.0015. DEPRECANTE: SAFRA 

LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL DEPRECADO: ANTONIO 

DONIZETI CASAGRANDA - EPP Vistos etc. Defiro o petitório de ID nº 

13449283, Intime-se a parte autora para recolher as custas para 

cumprimento do mandado. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 06 de agosto 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002694-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MAGALHAES VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 
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MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002694-38.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIANA 

MAGALHAES VAZ REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Ação ordinária, 

proposta por Gabriel Magalhaes Bomn, menor impúbere, representado por 

sua genitora Luciana Magalhaes Vaz Bomn em face de Unimed Norte do 

Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico . Observado que este juízo 

é incompetente para presidir este processo, vez que a competência da 

matéria em discussão, é estabelecida no art. 148, inciso IV, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, e compete a Juízo especializado. Nesse 

sentido o entendimento dos Tribunais: PROCESSO CIVIL. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR COM PRECEITO 

COMINATÓRIO. FORNECIMENTO DE BOMBA PARA INFUSÃO CONTÍNUA 

DE INSULINA E INSUMOS. DIREITO À SAÚDE. INTERESSES INDIVIDUAIS, 

DIFUSOS OU COLETIVOS INERENTES À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Configura-se o conflito negativo 

de competência quando dois ou mais juízes declinam da competência para 

o julgamento da mesma causa (CPC, art. 66, II). 2. A controvérsia a ser 

dirimida nestes autos diz respeito a verificar-se qual o juízo competente 

para processamento e julgamento desta lide, cujo objeto é o fornecimento 

à autora, menor com oito anos de idade, portadora de diabetes mellitus tipo 

1, de bomba para infusão contínua de insulina e insumos, por tempo 

indeterminado. 3. In casu, da interpretação conjunta do art. 98; art. 148, IV, 

art. 208, VII e do art. 209, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente 

com o estatuído nos arts. 65 e 66, da Lei nº 16.397, de 14.11.17, código 

de divisão e organização judiciária do Estado do Ceará, vigente a partir de 

15 de janeiro de 2018, conclui-se que se aplica a competência absoluta da 

justiça da infância e da juventude para processo e julgamento das causas 

que envolvam a proteção judicial dos interesses individuais, difusos e 

coletivos da criança e do adolescente tais como os referentes ao não 

oferecimento ou oferta irregular de acesso às ações e serviços de saúde. 

4. Conflito desacolhido, reconhecendo-se a competência do juízo 

suscitante. Decisão unanime. (TJ-CE; CC 0001300-62.2017.8.06.0000; 

Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez 

Neto; Julg. 29/01/2018; DJCE 01/02/2018; Pág. 16) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DECLINATÓRIA DE 

COMPETÊNCIA. Menor (recem nascido com 03 meses de vida). Tratamento 

de saúde. Necessidade de realização de cateterismo cardíaco. Urgência 

da medida. Competência da vara da infância e juventude. Inteligência do 

art. 148, inc. IV, c/c art. 209 ambos do ECA. Precedentes. STJ e TJBA. 

Decisão a quo declinatória de competência. Reforma da decisão 

declinatória de competência. Provimento do recurso. (TJ-BA; AI 

0001516-50.2017.8.05.0000; Salvador; Quinta Câmara Cível; Relª Desª 

Ilona Márcia Reis; Julg. 06/03/2018; DJBA 14/03/2018; Pág. 370) ECA, art. 

209 Isto posto, nos termos art. 148, inciso IV e 209, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, declino a competência em favor do Juízo da Infância e 

Juventude desta mesma comarca. Determino a redistribuição desta causa, 

ao Juízo da Vara de Infância e Juventude, com as anotações e baixas de 

estilo Intimem-se. Cumpra-se. Sinop– MT, 31 de julho de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1007486-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR MENDES GALVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE COELHO BARBOSA (RÉU)

LUIZ CARLOS DA CRUZ (RÉU)

C. A. L. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007486-64.2018.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

INTERDITO PROIBITÓRIO, proposta por VILMAR MENDES GALVÃO em 

face de LUIZ CARLOS DA CRUZ, CRISTIANE COELHO BARBOSA e 

CLAUDIA APARECIDA LIMA, referente ao imóvel denominado Chácara nº 

30, com área de 1.100,00 m², localizada aos fundos da Fazenda 

Missioneira, divisa com a Chácara Recanto Morada do Sol – Cota 53, no 

condomínio gerido pela ALPE – Associação de Lazer e Pesca, no qual 

pretende concessão de liminar para expedição de mandado proibitório 

referente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel. DECIDO: Em consulta ao 

Processo Judicial Eletrônico, verifiquei a existência de uma ação judicial 

(Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela), 

movida por Luiz Carlos da Cruz contra Associação ALPE – Associação de 

Lazer e Pesca, a qual se refere ao imóvel objeto da lide. Verifica-se que, 

naqueles autos, o autor pretende a transferência de titularidade 

condominial para o seu nome, fundamentando seu pedido na alegação de 

adquiriu o bem através de instrumento particular de venda e compra de 

imóvel firmado com Cláudia Aparecida Lima dos Santos, aduzindo que a 

requerida está obstando a posse do bem. O artigo 55, caput e §1º, do 

Código de Processo Civil de 2015 dispõe que as ações conexas são 

aquelas que possuem em comum o pedido ou a causa de pedir, devendo 

ser reunidas para julgamento conjunto, a fim de que não sejam proferidas 

decisões conflitantes. De acordo com o art. 58 do novo CPC, “a reunião 

das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão 

decididas simultaneamente”. Ademais, o art. 59 do aludido diploma legal 

estabelece que a prevenção se da pela data do registro ou da distribuição 

do processo. Com tais considerações, observa-se que existe conexão 

entre as ações, haja vista que em ambos os processos se discute o 

direito à posse do mesmo imóvel e, inclusive, o pedido formulado nestes 

autos diz respeito à suposta ameaça à posse do requerente pelo ora 

requerido Luiz Carlos da Cruz, o qual é requerente na ação judicial que 

tramite pela 1ª Vara desta Comarca Assim é necessária a reunião dos 

autos para julgamento simultâneo, com a devida remessa ao juízo 

prevento.  Neste ponto,  ver i f ico que o processo n º 

1006186-67.2018.811.0015 foi distribuído em 21/06/2018, à 1ª Vara desta 

Comarca, enquanto este feito foi distribuído a esta 4ª Vara, em 

27/07/2018. Destarte, o Juízo da 1ª Vara é prevento, na forma do art. 59 

do CPC, de modo que DECLINO da competência para processar e julgar 

este feito e determino a remessa destes autos ao Juízo da 1ª Vara Cível 

desta Comarca, para ser apensado ao processo nº 

1006186-67.2018.811.0015. Procedam-se às anotações necessárias. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009283-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DORACI CARVALHO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009283-12.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ANTONIA DORACI CARVALHO DE JESUS 

Vistos etc. Indefiro o pleito de ID nº 11584735. Portanto intime-se a parte 

autora, para que informe em 05 dias o correto endereço que se pretende a 

busca e apreensão, uma vez que atestado na certidão de Id nº 11094707, 

constatou que o endereço diligenciado é incompleto ou incorreto. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 06 de agosto de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1006731-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEM TATIANE TEOFILO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO)
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EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006731-40.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SUELLEM 

TATIANE TEOFILO DE SOUSA REQUERIDO: SANGALETTI SANGALETTI & 

CIA LTDA Vistos etc. Consta ordinariamente o nome da autora na lista de 

credores em ID n.º 4267341, do processo principal 

1002346-20.2016.811.0015. Emitida certidão de crédito conforme ID nº 

14065601, pela 2ª Vara do Trabalho de Sinop, reconhecendo o crédito 

líquido de R$ 7.153,42, e a título de FGTS o valor de R$ 1.456,52, 

dispensada sem justa causa, com aviso prévio indenizado, reconhecido 

pela Justiça do Trabalho, como observado pelos documentos coligidos 

com a inicial, quando promoveu ação trabalhista, sagrando-se 

parcialmente vitoriosa na quantia ora em habilitação. Portanto, trata-se de 

habilitação retardatária de crédito, apresentada antes da homologação da 

assembleia geral de credores, na qual será tratada como impugnação 

tempestiva de crédito, a teor do art. 10, § 5. °, da Lei n.° 11.101/2005. 

Desta feita, determino o apensamento desta habilitação de crédito à 

recuperação judicial de n.° 1002346-20.2016.8.11.0015, intimando-se a 

recuperanda e o administrador judicial. Destarte, sem óbice, por ora, a 

impedir a gratuidade de Justiça, defiro-a. Nada impede, contudo, pelo 

contrário, recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados 

convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de agosto de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1006196-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO JOSE SCUSSIATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SASSO ANDREOTTO OAB - MT19981/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE BALBINA DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006196-14.2018.8.11.0015. AUTOR: ARMANDO JOSE 

SCUSSIATO RÉU: VALDETE BALBINA DE SOUZA Vistos etc. Pedido de 

assistência judiciária gratuita que Armando José Scussiato, devidamente 

qualificado, apresentou no bojo da ação de despejo, visando obter a 

benesse na presente demanda. É o sucinto relato. Decido. A declaração 

de pobreza não prevalece quando sinais objetivos de confortável situação 

econômico-financeira a desvanecem, a informar condições de arcar com 

as custas e as despesas processuais. Na exordial o autor embora tenha 

declarado ser pobre, não aparenta pobreza na acepção da palavra, haja 

vista que não apresentou qualquer dado sólido que pudesse 

consubstanciar a pretendida justiça gratuita, trouxe apenas a declaração 

de hipossuficiência. Assim, resta claro que o demandante não é pessoa 

pobre na acepção jurídica do termo, pois na ação em questão procura-se 

o despejo de seu inquilino, comprovado portanto que possui propriedade, 

mesmo que sustente não ter IRPF, CTPS, ou qualquer outro meio de 

registro de comprovação da benesse, assim sendo, não preenche os 

requisitos autorizadores para a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. As circunstâncias observadas afastam o benefício, que é 

garantido ao pobre na razoável acepção do termo e não aos que 

simplesmente o declaram nos autos, sob pena de banalizar o que deve ser 

resguardado a quem de direito, de acordo com o mandamento 

constitucional expresso. Alguém nas condições objetivamente observadas 

não pode ser considerado pobre, sob pena vulgarizar o termo e estender 

o beneficio a todos, sem discriminação legal. Portanto convém prover as 

custas e despesas pertinentes ao processo, tendo em vista que os 

fatores objetivamente apontados indicam ter condições financeiras para 

suportar os ônus do processo, mormente pelos valores indicados nos 

autos. Calha acentuar que a mera afirmação da parte não obsta a que o 

magistrado indefira o benefício vindicado, havendo nos autos fundadas 

razões para tanto, pois a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito 

ao Poder Judiciário, inspiração ainda do art. 5.°, inciso LXXIV, daqueles 

realmente hipossuficientes e que evidenciarem essa condição. Aliás, 

invés de “declararem” a hipossuficiência, a norma constitucional emprega 

o vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de 

suprir as regulares custas judiciais. A redação do aludido dispositivo 

constitucional é do seguinte teor (com destaque): “Art. 5.° ... (...) LXXIV – 

o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse vértice, lecionam Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de processo civil 

comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, p. 1.429: 

“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de 

critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” Entretanto, o 

benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente 

para evitar distorções da lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do 

amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos 

do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio 

de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso 

XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao 

que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de 

pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não 

estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte 

no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Embargos à execução de título extrajudicial. Pedido de Assistência 

Judiciária Gratuita. Indeferimento. Pessoa física. Agricultor. Apresentação 

de declaração afirmando não ter condições econômicas de arcar com as 

custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu 

próprio sustento e de sua família. Presunção relativa de veracidade. Falta 

de motivos concretos para afastá-la. Concessão dos benefícios da justiça 

gratuita que se impõe, nos termos da Lei n.º 1.060/50. Pessoa jurídica. 

Impossibilidade de análise da sua real situação financeira. Ausência de 

documentos idôneos a demonstrar que a cooperativa não tem condições 

de efetuar o pagamento das despesas processuais. Não comprovação da 

necessidade do beneplácito. Ônus que compete exclusivamente à pessoa 

jurídica. Aplicação da Súmula n.º 481 do STJ. Hipossuficiência econômica 

não configurada. Recurso parcialmente provido”. (TJ-PR; Ag Instr 

0931440-5; Medianeira; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Laertes 

Ferreira Gomes; DJPR 22/08/2013; pág. 658); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE 

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INCAPACIDADE 

FINANCEIRA. AGRICULTOR. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRETENSÃO AO 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL. RECURSO IMPROVIDO. É 

de ser afastada a preliminar de inadmissibilidade do recurso, quando o 

agravante comprova a sua tempestividade com a ciência do seu patrono, 

diretamente, na decisão recorrida. Para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, se faz necessária a comprovação da hipossuficiência 

econômica em arcar com as custas e despesas do processo, devendo 

ser indeferida quando a parte se qualifica como agricultor, possui 

advogado constituído e pretende com a lide ser ressarcido com as 

despesas de instalação de equipamentos de energia elétrica rural”. 

(TJ-MT; AI 66992/2013; Nova Monte Verde; Primeira Câmara Cível; Rel. 

Des. Marcos José Martins de Siqueira; Julg. 03/09/2013; DJMT 12/09/2013; 

pág. 13). Isto posto, indefiro o benefício da Assistência Judiciária, nos 

termos do art. 5.°, caput, da Lei n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo a parte autora preparar o 

feito em 15 dias, na forma da Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001 e das disposições do art. 290 do Código de Processo 

Civil. Caso não haja o preparo no referido lapso, será cancelada a 

distribuição e consequentemente extinto o processo sem alcance de 

mérito, equivalendo ao indeferimento da petição inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010817-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGON INACIO RHODEN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010817-88.2017.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: EGON INACIO RHODEN Vistos etc. Pedido de buscas no 

sistema BACENJUD, visando localizar endereços da parte acionada, 

conforme ID de nº 12800051. É o mínimo relatório. Decido. “As partes têm 

o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 

atividade satisfativa”. “Aquele que de qualquer forma participa do 

processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. “Todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. “Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência”. Dicção respectivamente dos arts. 4º, 5º, 6º e 

8º do CPC. Tem a ver com o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Magna 

Carta. Nesse sentido a jurisdição deve funcionar com efetividade e não 

mera chanceladora de formalidades inócuas ou preciosismos de antanho 

que militam contra referidos princípios, contando com a boa-fé e a 

colaboração das partes, a buscar uma decisão de mérito justa e efetiva. 

Assim é que no Livro I do processo de conhecimento, parte especial, art. 

319, § 1º, do CPC, existe a possibilidade desde a petição inicial de o 

acionante requerer diligências ao juiz necessárias a obtenção de 

informações relativas a nomes, prenomes, estado civil, existência de união 

estável, profissão, CPF ou CNPJ, e-mail, domicílio e principalmente, 

conforme a praxe, sendo a hipótese neste caso, o endereço das partes. 

Calha anotar que se aplicam subsidiariamente aos demais Livros do CPC 

as regras da parte geral e do processo de conhecimento (arts. 318 

parágrafo único e 771 paragrafo único do CPC). Nesse passo, a 

efetividade do processo demanda aproveitar todos os meios lícitos 

colocados à disposição das partes, de modo a simplificar e agilizar o 

levantamento de aludidos dados e a busca de bens aptos a satisfazer os 

interesses colocados em jogo. Destarte, não se revela mais condizente 

deixar de promover diligências no interesse das partes, da economia e da 

celeridade processual, visando cumprir o acesso a uma ordem jurídica 

justa (CF, art. 5º, inciso XXXV), além dos primados retrocitados. Portanto, 

se a parte não tem acesso a informações que levem ao paradeiro do 

adversário ou de seus bens, havendo instrumentos ágeis disponibilizados 

pela tecnologia da informática, é razoável que as pesquisas reclamadas 

sejam sem delongas efetivadas, a justificar o atendimento do postulado. 

Nesse sentido, a corroborar o entendimento seguem arestos ora 

compilados, com destaques em negrito e sublinhados: “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BACENJUD. INFOJUD. 

DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NOVA 

PESQUISA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO AGRAVO. Não há a 

necessidade de se exigir do exequente o exaurimento de todas as 

diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios 

firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) nem 

mesmo para constrição/localização de bens do devedor, quanto mais para 

a localização do endereço do executado”. (TRF 04ª R.; AG 

5024904-54.2017.404.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia Hack de 

Almeida; Julg. 22/08/2017; DEJF 28/08/2017); “PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. BACENJUD. Com relação 

à utilização de sistemas informatizados colocados à disposição do 

Judiciário, como forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora 

ou busca de bens dos devedores em processos de execução, desde a 

nova redação do art. 655 do CPC/1973 foi retirada da utilização de 

sistemas tais como INFOJUD, RENAJUD ou BACENJUD seu caráter 

excepcional, na medida em que se constituem o meio por excelência para 

localização de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras, 

sendo que estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem 

de preferência dos bens penhoráveis. - Não há a necessidade de se 

exigir do exequente/demandante o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados 

pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) seja para a 

constrição/localização de bens do devedor, seja para a localização do 

endereço do executado/demandado (hipótese em que a pesquisa será 

limitada ao objeto específico). - Segundo a Súmula nº 881 do STJ, o 

transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento 

para a renovação da penhora on line, via Bacenjud”. (TRF 04ª R.; AG 

5008000-56.2017.404.0000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Ricardo 

Teixeira do Valle Pereira; Julg. 30/05/2017; DEJF 05/06/2017) CPC, art. 

655). Isto posto, DEFIRO o pedido, de modo a determinar a realização de 

pesquisa no sistema BACENJUD. A seguir, intime-se a parte exequente 

para se manifestar, no prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 11 de julho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002369-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DONIZETI CASAGRANDA - EPP (DEPRECADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009283-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DORACI CARVALHO DE JESUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009283-12.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ANTONIA DORACI CARVALHO DE JESUS 

Vistos etc. Indefiro o pleito de ID nº 11584735. Portanto intime-se a parte 

autora, para que informe em 05 dias o correto endereço que se pretende a 

busca e apreensão, uma vez que atestado na certidão de Id nº 11094707, 

constatou que o endereço diligenciado é incompleto ou incorreto. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 06 de agosto de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000334-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIND DOS TRAB NA IND DA CONST MOB REG NORTE DO EST MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)
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HENRIQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000334-33.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: SIND DOS 

TRAB NA IND DA CONST MOB REG NORTE DO EST MT EXECUTADO: 

HENRIQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP, RIQUE 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP Vistos etc. Pedido de 

penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em instituição 

financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal do art. 835, 

inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem 

preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é promovida em 

benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para o executado 

(art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a penhora de 

dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a efetividade da 

prestação jurisdicional. Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem 

de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, em nome dos 

executados Henrique Industria e Comercio de Madeiras Ltda, inscrito no 

CNPJ nº 02.301.535/0001-28 e Rique Industria e Comercio de Madeiras 

Ltda inscrito no CNPJ nº 16.106.126/0001-85, até o limite do crédito em 

execução, na quantia de R$ 6.170,25 (Seis mil cento e setenta reais e 

vinte e cinco centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, determino 

seja transferida para a Conta de Depósitos Judiciais, vinculando-o a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e sequente 

intimação das partes. Se penhorados valores, informe imediatamente à 

conta depósitos judiciais, para as medidas de mister. INTIMEM-SE as 

executadas da constrição realizada nos autos, para que querendo 

ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, do 

aludido Codex. Caso as executadas não apresentem embargos no prazo 

legal, certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 

05 dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência. 

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Não havendo a 

efetivação do bloqueio ou caso seja desbloqueado valor ínfimo, defiro 

subsidiariamente a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução, em nome das executadas. Se exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas à parte credora para se 

pronunciar em 05 (cinco) dias. Se aceito o bem constritado, penhore-se, 

mediante termo nos autos, intimando-se a parte executada, inclusive 

acerca do seu encargo como depositário judicial, ressalvada a 

possibilidade, justificadamente, de o bem ser entregue a parte exequente 

sob a mesma responsabilidade, qual seja, depositário judicial, na forma do 

art. 840, § 2º do CPC. Sendo infrutíferas as medidas determinadas acima, 

intimem-se as executadas para indicar possíveis bens à penhora, no 

prazo de 15 dias. Em se tratando de execução judicial, aplicam-se à 

espécie, por força no art. 711, parágrafo único do CPC. Sobre a avaliação, 

digam as partes em 10 dias, sobretudo a credora se pretende adjudicação 

ou indicando desde logo a forma de alienação pretendida. Não sendo 

requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos de 

alienação pela forma que foi indicada. Após, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 dias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 05 

de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006861-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA DIAS FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006925-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LAURI BECHER GIL OAB - RS41063 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 196443 Nr: 18186-92.2013.811.0015

 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: JOSE CARLOS ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Intimem-se os advogados das partes acerca do retorno dos autos à 

Instância, para no prazo legal, requererem o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 232040 Nr: 6891-87.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA., DENILSON FERRO, VALDINEIA DA SILVA CICOTTE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 "Vistos etc. Pretendido pelos embargantes a realização de perícia contábil 

a fim de apurarem os índices de taxas de juros compensatórios e 

moratórios, correção monetária, multa, taxas, encargos contratuais dentre 

outras cobranças ilegais na Cédula de Crédito Bancário nº B30235380-0, 

a qual foi deferida pela r. decisão de p. 118/119, oportunidade em que foi 

nomeado como perito do juízo, Jair Silveira dos Santos, CRC-MT n.º 

7220/O-9, e arbitrados honorários no importe de três salários-mínimos a 

serem pagos pelos embargantes.(...). Destarte, por um imperativo da Lei, 

visando a autocomposição das partes, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 22 de agosto de 2018 às 14:00 horas, a ser conduzida por este 

magistrado. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por 

meio de procuradores com específicos e expressos poderes de negociar 

e transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º do art. 334 do Código de Processo Civil. Por fim, revogo a nomeação 

do perito de p. 118/119. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 204521 Nr: 6596-84.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVERDE COOP. AGRO. E INDL. VAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, PAULO JOSÉ TRZINSKI, ROSELENE 

APARECIDA PERUZZI DE GIULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O, MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - OAB:20537/O

 CERTIFICO que os Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. 

Assim, nos termos do art. 1023 do CPC, intimem-se as partes executadas 

para, querendo apresentarem as Contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 168735 Nr: 3698-69.2012.811.0015

 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: CREUSA MARIA MELÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS UMENO 

- OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Intimem-se os advogados das partes acerca do retorno dos autos à 

Instância, para no prazo legal, requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 102891 Nr: 9880-13.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIEL VIEIRA QUINTINO, VIVIANNE BRITO VIEIRA 

QUINTINO, VALDINEIA BRITO VIEIRA, VINICIUS BRITO VIEIRA QUINTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:16.512, DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Intime-se a advogada da parte requerente para, no prazo legal, requerer o 

que de direito ante o desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 244041 Nr: 14463-94.2015.811.0015

 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: LEANDRO RANECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGAZINE LUÍZA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE RANECO - OAB:OAB/MT 

17.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RAIMUNDO 

BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA - OAB:22772, JOÃO AUGUSTO MUNIZ - 

OAB:OAB/SP 203012-A

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de p. 86, a determinar o levantamento dos valores 

vinculados neste feito (p. 90), devendo a transferência ser realizada na 

conta informada na petição de p. 86.

No mais, ante o trânsito em julgado da sentença de p. 80/84, expedido o 

alvará judicial, e nada mais sendo requerido em 05 dias, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 101896 Nr: 8952-62.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DAVID PRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do transcurso de lapso superior ao postulado à p. 295, intime-se a 

parte exequente para, em 05 dias, dar prosseguimento ao feito, 

esclarecendo se o acordo de p. 258/260 homologado à p. 287 foi cumprido 

integralmente.

 Decorrido o prazo, fica a parte desde logo, cientificada de que sua inércia 

significará anuência tácita do adimplemento, com a consequente extinção 

pelo pagamento.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82129 Nr: 10424-69.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. T. A. OURIVES ME, ROBSON TADEU ALTALI 

OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente à p. 248/249, uma vez 

que, consoante exegese do comando do art. 921, inciso III, do CPC, a 

ausência de bens penhoráveis dos executados enseja na suspensão da 

execução.

Destarte, em observância aos princípios da segurança jurídica e da 

duração razoável do processo, tenho que é vedada a suspensão da 

marcha processual por prazo indefinido, razão pela qual o feito ficará 

suspenso até que os bens sejam encontrados ou até que seja verificada a 

prescrição intercorrente da pretensão executória.

A propósito, colaciono ainda o seguinte julgado, com destaques:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 791, III DO CPC/73. 
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AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO 

PARALISADO POR MAIS DE 07 (SETE) ANOS. AUSÊNCIA DE 

MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A Súmula nº 240 do STJ somente se 

aplica quando ocorre à extinção do processo sem resolução do mérito, 

por abandono da causa, com fulcro no art. 267, III, do CPC, hipótese esta 

que não se amolda ao caso em testilha. Em que pese durante a suspensão 

do processo com fundamento no art. 791, III, do CPC, via de regra, não flua 

o prazo prescricional, é cediço que o feito não pode ficar infinitamente 

suspenso, pois a paralisação indefinida da execução para localização de 

bens do devedor acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação 

imprescritível, o que não pode ser aceito, sob pena de violar princípio 

constitucional de razoável duração do processo.” (TJ-MT; APL 

142525/2016; Vila Bela da Santíssima Trindade; Relª Desª Cleuci Terezinha 

Chagas; Julg. 07/12/2016; DJMT 13/12/2016; p. 142).

 Portanto, para não desviar as estatísticas dos processos, determino o 

encaminhamento dos autos ao arquivo provisório, sem baixa no 

distribuidor, onde permanecerá até ulterior manifestação da parte 

exequente ou a ocorrência da prescrição intercorrente.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 275747 Nr: 13555-03.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ALVERI OTTONI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON MARTINS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Alvarenga Magalhaes - 

OAB:101112, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI 

- OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825/MT

 Vistos etc.

Edison Martins Gomes, qualificado nos autos, opôs Embargos de 

Declaração às p. 547/558, com fundamento no art. 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil, aduzindo que a r. decisão de p. 579/590 é 

omissa em dois aspectos, a saber: ausência de apreciação das provas 

pelo juízo, que deveria ter aplicado a pena de confissão à parte 

embargada e reconhecido sua ilegitimidade ativa. A análise implicada 

precisa ser realizada antes do mérito, por se tratar de preliminar.

 Sustentou também ser a referida decisão contraditória, tendo em vista 

que as provas dos autos são suficientes não havendo necessidade de 

instrução. Além disso, é obscura porque a douta magistrada fundamentou 

que as preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir 

se confundem com o mérito.

 Voltou a rebater a prova pericial deferida, argumentando ser obscura a 

dita produção dela, posto que o pedido da parte foi delimitado, devendo 

este juízo respeitá-lo, sob pena de infringência ao art. 507 do CPC.

 Em respeito ao princípio da dialeticidade previsto no art. 9.° do Código de 

Processo Civil, assim como prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do 

mesmo códex, a parte embargada foi intimada a manifestar (p. 621). No 

entanto, absteve-se.

 De outro norte, a parte embargante de terceiro indicou assistente técnico 

para o acompanhamento da perícia (p. 623/626).

Depois, a parte embargado de terceiro interpôs incidente de suspeição do 

perito, ao argumento de que ele teria sido nomeado como testemunha nos 

autos em apenso, tendo por isso tem interesse nítido no feito (p. 630/637).

 É o relatório.

 Decido.

Dos embargos declaratórios.

Embargos declaratórios opostos no prazo legal, tal como reza o art. 1.023 

do Código de Processo Civil. Devem ser recebidos e apreciados, o que 

passo a fazer.

De proêmio, necessário enfatizar que os embargos de declaração têm a 

precípua finalidade de completar a decisão, integrando-a, de maneira a 

extirpar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar erro 

material.

 Decisão obscura é aquela que falta clareza concernente à sua redação, 

trazendo dúvidas quanto à adequada compreensão da ideia exposta na 

decisão judicial.

Contraditória é a decisão que encerra duas ou mais proposições ou dois 

ou mais enunciados inconciliáveis.

 A omissão que enseja complementação por meio de embargos 

declaratórios é a que incorreu o juízo sobre ponto que deveria haver-se 

pronunciado, porque a parte requereu ou porque a matéria era de ordem 

pública.

Erro material consiste na falta de correção do modo de expressão de 

conteúdo, de modo que anuncie o que não se confere na decisão.

A irresignação da parte embargante diz respeito ao mérito do decisum que 

já foi resolvida a questão fundamentadamente conforme o entendimento 

esposado pela douta magistrada antecessora.

 O embargante, em confusa e prolixa manifestação de p. 579/591 e 

requerimento de explicações de p. 591/592, só demonstrou seu 

descontentamento com o resultado da decisão e pretendeu sua reforma, 

inclusive no tocante à fundamentação e consequentemente do seu mérito. 

Na verdade, pretender este juízo modificasse seu pensamento apenas a 

bel prazer da parte embargante, vem margeando a litigância de má-fé, 

requerendo por vias transversas modificar e não declarar decisão.

A preliminar de litisconsórcio necessário foi parte da pauta do julgamento 

do agravo de instrumento já improvido, consoante cópia do acórdão do 

referido recurso em p. 638/647.

 Por esses argumentos poderia este juízo não conhecer dos embargos 

declaratórios, tal como fez em decisão proferida em audiência nos 

apensos autos cód. 276130. No entanto, apenas por respeito ao tema, 

tecerei argumentos mais aprofundados da insurgência da parte.

 O art. 370 do Código de Processo Civil assim preleciona:

“Art. 370: Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar 

as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

É consabido que o processo é instrumento de direito público por meio do 

qual o Estado-Juiz aplica a norma jurídica abstrata à situação específica. 

Ele visa a atender ao interesse das partes, assim como interesse público 

na pacificação social, estabilização das relações jurídicas e preservação 

da segurança e ordem jurídicas.

 É nesse contexto que inserem e se justificam os poderes instrutórios do 

juiz, sem que isso comprometa qualquer direito fundamental. O juiz que 

determina a produção de prova não o faz para favorecer uma das partes, 

mas para decidir de forma mais consistente e eficaz.

 Ao magistrado só interessa a busca da verdade. As provas necessárias, 

pertinentes e relevantes, são aquelas que poderão influir diretamente no 

convencimento do juiz e que têm o condão de produzir consequências 

jurídicas importantes para o processo.

 Nesse passo, a decisão não padece do vício que lhe inquina. Está 

suficientemente fundamentada, na medida em que disse necessária a 

realização de prova técnica para afastar dúvidas que ainda assomavam o 

seu espírito. É o que basta.

 Prescinde de outra fundamentação a decisão que determina a produção 

de outras provas, que não a que lhe é imanente e está implícita, qual seja, 

a de buscar o julgador em outros elementos de prova subsídios para 

formar seu convencimento.

 Estão resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa 

(inspiradores da exigência constitucional), esta aqui plenamente exercida, 

circunstância que, de resto, afasta qualquer alegação do embargante.

 O processo é o instrumento pelo qual se busca a verdade real com o 

propósito maior de atingir a jurídica. A produção das provas se volta para 

o juiz, que contemporaneamente deixou de ter papel passivo no processo, 

de mero expectador do que dizem e fazem as partes, sem iniciativa 

alguma, virtual refém de processo mal instruído ou carente de provas 

hábeis à correta e justa composição de querela.

 É ele quem julga e a ele cumpre dizer se as provas são suficientes para a 

formação de seu convencimento.

É ao juiz que se dirige a prova. Se em fundamentada decisão declinou 

expressamente necessitar de maiores esclarecimentos na busca da 

verdade real, subtrair-lhe esta possibilidade importaria em impor a prolação 

de veredito sem perfeita compreensão dos fatos da causa, que já disse a 

época não ter. Estará violentando o postulado livre convencimento que 
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deve nortear toda a decisão judicial, e a ele somente chega à vista de 

todas as provas que possa reputar necessárias.

 Logo, dizer que as provas periciais e orais não são necessárias, assim 

como o juízo ter entendido que a produção delas daria maior ensejo e 

clareza para definir a tal clamada ilegitimidade de parte, não passam de 

meras suposições ou achismos que não podem ter por base em uma 

eventual procedência ou improcedência da demanda, ainda que as provas 

sejam analisadas no seu conjunto, sem qualquer hierarquia, a levar ao 

livre convencimento motivado do juiz, descabendo pela mera vontade do 

insurgente prevalecer.

Em regra, a função dos embargos de declaração não é modificar o 

resultado da decisão. Se a parte embargante deseja a correção do mérito 

da demanda, visto que os pontos levantados por ele alterariam o 

resultado, deve buscar o recurso próprio para tanto, que, intentando, foi 

perdedor.

Este juízo não pode funcionar como câmara revisora. O objeto aclaratório 

nunca é o reexame da decisão, embora este possa ocorrer, como mera 

consequência de seu acolhimento. Os efeitos infringentes têm que ser 

consequência da correção do defeito da decisão/sentença e não sua 

causa.

Tal situação se dá quando há incompatibilidade entre o acolhimento dos 

embargos de declaração e a decisão embargada. Nos casos em que o 

embargante pretende o reexame da decisão, e não nos que há afirmação 

de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, é que os 

declaratórios devem ser rejeitados de plano, à falta de seus pressupostos 

autorizadores.

Importante destacar também o princípio da singularidade. Este preceito 

explica que para cada ato judicial recorrível existe um recurso próprio 

previsto no ordenamento jurídico, ensejando-se a conclusão de que, em 

regra, é vedado à parte utilizar-se de mais de um recurso para impugnar o 

mesmo ato decisório. Situação onde cada sentença comporta um único 

recurso. Destarte para cada ato judicial, é cabível um único recurso 

apropriado, isto é, não se permite, simultaneamente, a interposição de mais 

de um recurso contra a mesma decisão.

Assim, o princípio da singularidade tem como objetivo fundamental de 

privar que as partes tenham o livre acesso de escolha, conforme os seus 

próprios interesses, dos recursos a serem empregados no decurso da 

demanda.

Por fim, como demonstrado acima, apenas às omissões, contradições, 

obscuridades e erros materiais apontadas pela legislação – art. 1.022 do 

Código de Processo Civil – é que dão ensejo à oposição de embargos. Não 

sendo o caso, o presente recurso não deve prosperar, devendo o 

embargante, caso queira, obter modificação da decisum por meio de outra 

via, que não a ora intentada.

 Do incidente de suspeição do perito.

 A parte embargada suscitou também suspeição do perito para atuar no 

feito, pelo fato dele ter sido arrolado como testemunha no processo em 

apenso cód. 277031, JÁ EXTINTO, por reconhecimento de ilegitimidade de 

Ciro dos Santos Rocha, estranho nestes autos.

De proêmio, há de se registrar que “o perito não traz ao juiz fatos, mas sim 

opiniões técnicas e científicas a respeito de fatos. Assim, é fácil distinguir 

a prova testemunhal e a prova pericial: enquanto a primeira se destina a 

aportar ao processo, por intermédio de pessoa (testemunha), o 

conhecimento dela sobre o fato, a segunda (pericial) tem por objetivo, 

tomar precisamente, juízos especializados do perito, impressões técnicas, 

sobre os fatos relevantes da causa.

É bem verdade, no entanto, que tais “opiniões” não interferem de forma 

direta no julgamento da causa. Isso porque o magistrado não está adstrito 

unicamente ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em 

todos os outros elementos probatórios constantes dos autos.

 Enfim, se o juiz é livre para valorar a prova (fundamentando sua decisão), 

não poderia ele ficar vinculado ao que o perito tenha afirmado, sob pena 

de ser o perito, e não o juiz, a proferir a decisão da causa.

Feitas essas considerações, é o momento de se analisar a existência ou 

não de suspeição.

O Código de Ética Profissional e Disciplina do Conselho Nacional dos 

Peritos Judiciais do Brasil, indica que:

“Art. 30 O Perito Judicial deve se declarar impedido quando não puder 

exercer suas atividades com imparcialidade e sem qualquer interferência 

de terceiros, ou ocorrendo uma das seguintes situações:

I. for parte do processo;

II. tiver atuado como Assistente Técnico ou prestado depoimento como 

testemunha no processo;

III. tiver cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou em 

linha colateral até o terceiro grau, postulando no processo ou entidades da 

qual esses façam parte de seu quadro societário ou de direção;

 IV. tiver interesse, direto ou indireto, mediato ou imediato, por si, seu 

cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou em linha 

colateral até o terceiro grau, no resultado do trabalho pericial;

 V. exercer cargo ou função incompatível com a atividade de Perito 

Judicial, em função de impedimentos legais ou estatutários;

 VI. tiver mantido, nos últimos cinco anos, ou mantenha com alguma das 

partes ou seus procuradores, relação de trabalho como empregado, 

administrador ou colaborador assalariado;

 VII. tiver atuado, pessoalmente, como advogado de uma das partes ou de 

algum de seus procuradores”.

O embargado fundamentou seu pedido especificamente no inciso II da 

aludida legislação. Como visto, a atuação como testemunha tem que ser 

precedentemente à realização da perícia no próprio processo. O que não 

aconteceu no caso em comento.

 Ocorre que a parte excipiente não levantou em seus argumentos, com 

dados concretos, qualquer das hipóteses acima. Apenas se restringiu a 

alegar a existência de “subjetivismos”, demonstrando descontentamento 

com a decisão.

Inexiste qualquer prova da conduta de suspeição arguida. Novamente o 

requerido se pautou em “achismos,”. O simples fato de um terceiro e 

estranho (Ciro dos Santos Rocha) a este processo, ter arrolado como 

testetmunha o perito aqui nomeado, que, diga-se de passagem, sequer foi 

ouvido, e em autos já extintos, não o desqualifica para atuar no feito.

 Mais uma vez demonstrou inconformismo com a perícia determinada no 

processo.

 Por economia e celeridade processual, deverá ser afastada de plano a 

dita suspeição.

Ex positis, admitidos os presentes e tempestivos embargos declaratórios e 

atendidos os demais pressupostos recursais, todavia desacolho a 

pretensão neles deduzida para julgá-los improcedentes, por não haver, 

nenhuma omissão, contradição ou obscuridade na decisão proferida às p. 

579/590, razão pela qual a mantenho nos exatos moldes em que foi 

prolatada.

 De outra via, rejeito de plano a vertente exceção de suspeição do perito.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de p. 579/590.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118323 Nr: 10665-38.2009.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

Determino que a parte autora junte, em 05 dias, via ou cópia integral do 

contrato de alienação fiduciária, do quadro descrevendo o bem e a 

qualificação das partes, suficiente a instruir a inicial, sob pena de extinção 

sem julgamento de mérito, na forma dos arts. 320 - correspondente ao art. 

386, do CPC revogado - e 485, inciso I, do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 125206 Nr: 4419-89.2010.811.0015

 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: EDISON MARTINS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALTEMIR OTTONI, BEATRIZ LAUXEN 

OTTONI, RENEU JACOB LERNER, BERNADETE LERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO - 
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OAB:MT-11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR ALVARENGA 

MAGALHAES - OAB:101112 , EDMUNDO DA SILVA TAQUES - 

OAB:OAB/MT 8463, PAULO MORELI - OAB:13052/PR, PEDRO FERREIRA 

MENDES - OAB:MT-3.167-A

 Vistos etc.

Direto ao ponto, até parece que os doutos advogados recebem honorários 

por ano ou por números de recursos interpostos ou opostos. São ridículas 

as articulações utilizadas por ambas às partes, com intuito aparente de 

arrastar a pendenga por mais 10 ou 12 anos quem sabe!

 Trata-se de feito com pessoa idosa, que tem prioridade no trâmite 

processual.

 São mais de 11 agravos de instrumentos, inúmeros requerimentos, sem 

mencionar os tantos embargos declaratórios opostos, inclusive, pela 

própria parte autora, a destacar o último (p. 1.642 e seguintes), que será 

julgado em seguida, mas que não possuem o condão de reformar patavina 

alguma. Apenas demonstram seus inconformismos em pedir e não serem 

atendidos.

 Não é uma crítica nobres operadores de direito colegas ao uso do 

princípio primordial do direito ao recurso. Muito pelo contrário. Tal 

instrumento é essencial para a funcionalidade da justiça. Afinal ela é feita 

de homens, e por vezes, falha.

 O que soa estranho aqui é o exacerbo, tanto que culminou na 

condenação da parte requerida em litigância de má-fé e a vedação de 

carga rápida dos autos (p. 1.354).

Estamos na vigência do CPC de 2016 e desta forma, devemos trazer a 

baila o princípio da cooperação, previsto no art. 6. ° do indigitado código. A 

justiça por vezes é morosa, mas no caso tal atraso se justifica 

especialmente pela atitude das próprias partes.

Feitas essas considerações, passo a análise do pleito.

Embargos declaratórios opostos às p. 1642/1643, onde o requerente 

entendeu ter obscuridade e contradição da decisão de p. 1636/1638, 

posto que os dois cumprimentos de sentenças pugnados por ele foram 

instruídos com planilha de débito e que a determinação de cumprimento de 

sentença pode ser feita de ofício, não tendo ele que peticionar novamente 

a respeito, porque já havia requerido isto, utilizando o termo “em apenso”.

 Em respeito ao princípio da dialeticidade previsto no art. 9. ° do Código de 

Processo Civil, assim como prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do 

mesmo códex, a parte embargada foi intimada a manifestar (p.1644). 

Ficaram inertes.

 Ressaltado também que o processo encontra-se em fase encerramento 

de instrução processual, no aguardo do aporte da mídia contendo o 

depoimento pessoal da parte requerente.

 É o brevíssimo relatório.

 Decido.

Dos embargos declaratórios.

Embargos declaratórios opostos no prazo legal, tal como reza o art. 1.023 

do Código de Processo Civil. Devem ser recebidos e apreciados, o que 

passo a fazer.

De proêmio, necessário enfatizar que os embargos de declaração têm a 

precípua finalidade de completar a decisão, integrando-a, de maneira a 

extirpar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar erro 

material.

 Decisão obscura é aquela que falta clareza concernente à sua redação, 

trazendo dúvidas quanto à adequada compreensão da ideia exposta na 

decisão judicial.

Contraditória é a decisão que encerra duas ou mais proposições ou dois 

ou mais enunciados inconciliáveis.

 A omissão que enseja complementação por meio de embargos 

declaratórios é a que incorreu o juízo sobre ponto que deveria haver-se 

pronunciado, porque a parte requereu ou porque a matéria era de ordem 

pública.

Erro material consiste na falta de correção do modo de expressão de 

conteúdo, de modo que anuncie o que não se confere na decisão.

A irresignação da parte embargante diz respeito ao mérito do decisum que 

já foi resolvida a questão fundamentadamente conforme o entendimento 

esposado pela douta magistrada antecessora.

Ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, na 

decisão em que se determinou que o embargante postulasse o 

cumprimento do acórdão em autos apartados. Aquela é clara, sem os 

defeitos levantados, com exceção da juntada pelo embargante das 

respectivas planilhas de débito, demonstraram apenas seu inconformismo.

 Por esses argumentos poderia este juízo não conhecer dos embargos 

declaratórios. No entanto, apenas por respeito ao tema, tecerei 

argumentos mais aprofundados da insurgência da parte.

 Com a vigência do atual Código de Processo Civil, há plena possibilidade 

de cumprimento da parte incontroversa da sentença/acórdão. 

Entendimento que já prevalecia sob a égide do respectivo CPC/1923.

 O Código de Processo Civil, em seu art. 523, caput, traz a possibilidade de 

cumprimento definitivo de sentença de decisão sobre parcela 

incontroversa. In verbis:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em 

liquidação, e no caso de decisão sobre PARCELA INCONTROVERSA, o 

cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, 

sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas, se houver”.

O aludido dispositivo alinha-se ao princípio da razoável duração do 

processo estampado no art. 4º do CPC, que reza: “as partes têm o direito 

de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 

atividade satisfativa”.

Nos casos como dos autos, em que ainda não resolvido mérito, mas já 

existente acórdão apto a dar vazão ao cumprimento da condenação da 

multa, o requerimento deve ocorrer, neste caso, em autos suplementares 

na forma do art. 356, § 4º, do CPC, a fim de não perturbar o andamento do 

processo.

Ora, se o processo ainda demanda alegações finais e sentença, executar 

a multa em seu âmago é causar tumulto desnecessário em atividade 

paralela, secundária e incompatível, em termos de rito. Autos 

suplementares impositivos.

Neste sentido, o art. 356, § 4. °, do CPC, assim preleciona:

“Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos 

pedidos formulados ou parcela deles:

(...).

§ 4.° A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o 

mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento 

da parte ou a critério do juiz”.

Por força de limitações funcionais do sistema do processo digital, que 

impede o cadastro do cumprimento de sentença como definitivo, 

essencialmente deve a parte interessada protocolizar a petição de 

cumprimento de sentença e os documentos necessários como 

cumprimento de sentença “provisório”.

O embargante, como consabido, argumentou que o cumprimento de 

sentença em autos apartados, deverá ser remetido ex officio pelo juiz, 

fundamentando seu pedido na hipócrita versão de celeridade processual. 

Ora! Se realmente prezasse pela tão clamada celeridade, deveria tê-lo 

feito assim que este juízo determinou que o fizesse.

 Notado pelo dispositivo acima, inexistem qualquer digressão a respeito de 

que o cumprimento de sentença deva ser determinado pelo juiz. Pelo 

contrário, em casos dessas jaez devem ser tratados, por analogia, como 

cumprimento de sentença provisório, e como é de conhecimento do 

embargante, as medidas que lhe interesse para o recebimento do débito 

devem ser tomadas por ele, posto que é dever da partes propelir atos de 

sua alçada.

 Com o fito de frisar os fundamentos estampados, segue o art. 520, inciso 

I, do CPC, com destaque em negrito:

“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso 

desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o 

cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se 

a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja 

sofrido;”.

 Ao juiz cabe apenas a FACULDADE de definir se o cumprimento de 

sentença, no caso do acórdão, será realizado no próprio processo ou em 

autos apartados. A douta juíza à época acertadamente determinou que o 

autor o fizesse em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual. O 

que deve ser mantido.

 O magistrado pode agir de ofício, com base no poder geral de cautela, 

para evitar litígios desnecessários e trazer maior efetividade ao 

cumprimento de sentença. Ainda com espeque no princípio do impulso 

oficial, previsto no art. 2.° do CPC.

Logo, deve a parte embargante, se lhe aprouver, como já determinado à p. 

1637/1638, requerer o cumprimento definitivo de acórdão em autos 

aparatados, obedecendo aos ditames expressados no art. 520 e 

seguintes do CPC, sob pena do não conhecimento no bojo deste feito, 
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inadmitidos.

Em regra, a função dos embargos de declaração não é modificar o 

resultado da decisão. Se a parte embargante deseja a correção do mérito 

da demanda, visto que os pontos levantados por ele alterariam o 

resultado, deve buscar o recurso próprio para tanto, que, intentando, foi 

perdedor.

Este juízo não pode funcionar como câmara revisora. O objeto aclaratório 

nunca é o reexame da decisão, embora este possa ocorrer, como mera 

consequência de seu acolhimento. Os efeitos infringentes têm que ser 

consequência da correção do defeito da decisão/sentença e não sua 

causa.

Tal situação se dá quando há incompatibilidade entre o acolhimento dos 

embargos de declaração e a decisão embargada. Nos casos em que o 

embargante pretende o reexame da decisão, e não nos que há afirmação 

de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, é que os 

declaratórios devem ser rejeitados de plano, à falta de seus pressupostos 

autorizadores.

Importante destacar também o princípio da singularidade. Este preceito 

explica que para cada ato judicial recorrível existe um recurso próprio 

previsto no ordenamento jurídico, ensejando-se a conclusão de que, em 

regra, é vedado à parte utilizar-se de mais de um recurso para impugnar o 

mesmo ato decisório. Situação onde cada sentença comporta um único 

recurso. Destarte para cada ato judicial, é cabível um único recurso 

apropriado, isto é, não se permite, simultaneamente, a interposição de mais 

de um recurso contra a mesma decisão.

Assim, o princípio da singularidade tem como objetivo fundamental de 

privar que as partes tenham o livre acesso de escolha, conforme os seus 

próprios interesses, dos recursos a serem empregados no decurso da 

demanda.

Tocante às planilhas de débitos não visualizadas pela douta magistrada à 

época, razão assiste ao embargante. Os dois requerimentos protocolados 

por ele foram instruídos com as respectivas, consoante pode ser 

vislumbrado às p. 1.513 e 1.598. Deve a decisão ser reforma neste ponto.

 Do aguardo da prova oral já produzida.

De acordo com o art. 377, caput, do CPC, a expedição de carta precatória 

suspenderá o curso do processo, no caso previsto na alínea b do inciso V 

do art. 313 do CPC, quando, tendo sido requerida antes da decisão de 

saneamento, a prova nelas solicitada apresentar-se imprescindível.

Mesmo requerida na fase mencionada, a rigor não se pode falar em 

suspensão do processo. Isso porque, expedida a carta, o processo 

desenvolve-se normalmente, paralisando apenas no momento de encerrar 

a fase instrutória, pelo prazo de um ano (art. 313, § 4º, CPC).

Embora a redação do art. 377, caput, do CPC, indique a suspensão do 

feito, há entendimento no STJ segundo o qual a prova testemunhal por 

carta precatória nos moldes desse dispositivo não impede o juiz de julgar a 

ação, nem o obriga a suspender o processo, “devendo fazê-lo apenas 

quando considerar essa prova imprescindível, assim entendida aquela 

sem a qual seria inviável o julgamento do mérito. A prova meramente útil, 

esclarecedora ou complementar, não deve obstar o curso regular do 

processo” (REsp 1.132.818/SP, julgado em 03/05/2012).

De qualquer forma, a carta precatória requerida depois da decisão de 

saneamento, expedida sem previsão de efeito suspensivo ou devolvida 

depois de um ano, poderá ser juntada aos autos até o julgamento final (art. 

377, parágrafo único, CPC).

O depoimento do embargante foi insistido e persistido pela parte requerida. 

A fim de evitar mais recursos ou argumentos de cerceamento de defesa, 

o fim da instrução processual ficará consignado à juntada da mídia do 

depoimento pessoal já realizado do embargante, mas por um lapso da 

Comarca deprecada ainda não aportou ao processo.

 Ex positis, admitidos os presentes e tempestivos embargos declaratórios 

e preenchidos os demais pressupostos recursais, todavia acolho apenas 

em parte a pretensão neles deduzida para julgá-los parcialmente 

procedentes, a sanar a contradição na decisão de p. 1637/1638, de modo 

a excluir o seguinte parágrafo:

“Por fim, em que pese o requerente tenha postulado pela execução da 

multa referente à litigância de má-fé, arbitrada pelo juízo ad quem no 

julgamento do recurso de Embargos de Declaração n.º 43984/2016, 

verifico que não se atentou em instruir seu requerimento com a planilha do 

débito atualizado”.

No mais, permanecem hígidos os demais termos da decisão tais quais 

estão lançados.

De outro norte, determino que seja novamente oficiado à comarca 

deprecada para que envie imediatamente a estes autos a mídia com o 

depoimento pessoal colhido da parte embargante Edilson Martins Gomes 

(p. 1.713).

 Com o aporte da mídia respectiva, sem diligências requeridas, restará 

encerrada a instrução do processo.

Assim, remeto as partes imediatamente aos memoriais, no prazo de 15 

dias a cada qual, sucessivamente, iniciando-se pela parte autora.

 A seguir, conclusos para sentença.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 192121 Nr: 13769-96.2013.811.0015

 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: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO APARECIDO BARBOSA FILHO, BEATRIZ 

LUCCHESI MATTOSINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO AMARO RODRIGUES 

- OAB:oab/mg 84933, FABIO ANDRESA BASTOS - OAB:206706, 

JULIANO JUNQUEIRA DE FARIA - OAB:84646 , MARCOS EDMAR 

RAMOS ALVARES DA SILVA - OAB:110856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:17.760-MT

 Intime-se a parte requente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as 

alegações finais, nos termos da r. decisão às fls. 440.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 237353 Nr: 10314-55.2015.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONILSON ANTÔNIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA RENASCER LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Não custa consignar que se trata de uma ação cautelar de arresto. O que 

já restou corretamente sinalizado na r. decisão de p. 49, de que não cabe, 

pois não há previsão legal, a suspenção do processo, factível no 

processo de execução quando bens do devedor não são encontrados.

Nesse passo, o autor persiste no erro ao postular novamente a 

suspenção do processo, conforme petição de p. 54.

 Aliás, petição esta também incoerente se cotejada com aquela de p. 52, 

que indica novo endereço para o cumprimento do mandado.

Assim, esclareça o autor em 05 dias afinal o que ele quer, ciente que 

desde logo lhe indefiro o pedido de suspensão do processo de p. 54.

Se permanecer silente, indicado o endereço de p. 52, desentranhe-se o 

mandado para seu cumprimento, cabendo obviamente o preparo prévio da 

diligência.

Se nenhuma das medidas supra surtirem efeito, prossiga o autor com o 

feito em 05 dias, cientificado de que sua inércia, se na sequência for 

intimado pessoalmente e não agir – o que desde logo também determino 

seja oportunamente efetivada – significará abandono da causa, a resultar 

na extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso III, e § 1º, do CPC.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 217604 Nr: 16712-52.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA AURELIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do transcurso de lapso superior ao postulado à p. 84, intime-se a 

parte exequente para, em 05 dias, dar prosseguimento ao feito, 
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recolhendo as custas para a expedição da carta precatória ou requerendo 

a citação do executado nos endereços fornecidos às p. 70/71.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 277031 Nr: 14275-67.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRO DOS SANTOS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON MARTINS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825/MT

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes para se manifestaram sobre acórdão de p. 612/627, 

no qual extinguiu o feito por ausência de uma das condições da ação e 

reconheceu a ilegitimidade ativa do embargante para atuar no feito, bem 

como requererem o que entenderem de direito, no prazo de 10 dias.

Nada sendo requerido, desanexe-o e ao arquivo com as baixas de praxe 

e tutelas devidas.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 276130 Nr: 13783-75.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JOSE TOMAZI, ILDO BOTTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON MARTINS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14.810-OAB/MT, ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN - 

OAB:14810/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se decisão exarada em audiência (p. 425/427).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 257506 Nr: 2227-76.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIR FILIMBERTI

 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:

 Vistos etc.

Diante do transcurso de lapso superior ao postulado à p. 50, intime-se a 

parte exequente para, em 05 dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando 

o que entender de direito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 170755 Nr: 5849-08.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA HIKARI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - 

OAB:13977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do transcurso de lapso superior ao postulado à p. 126, intime-se a 

parte exequente para, em 05 dias, dar prosseguimento ao feito, 

esclarecendo se as partes chegaram a um acordo para esta demanda.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 159763 Nr: 7090-51.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIVALDO PIRES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCES CRISTINA ROCHA NEVES NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Instada a parte requerente após o transcurso do prazo da suspensão 

deferida, pediu por nova suspensão à p. 90. Não indicado outro endereço, 

nem suplicada qualquer providência, não é cabível a suspensão, haja vista 

que o Poder Judiciário possui mecanismos de buscas que poderiam ser 

suscitados, ou outros, no sentido de localizar bens da requerida, razão 

pela qual o atendimento do pleito estéril implicaria mera protelação ad 

eternum, observados os princípios da razoável duração do processo, 

celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional (art. 4º, 8º, 

do CPC).

Posto isto, intime-se a parte autora para dar seguimento ao feito em 05 

dias, sob pena de extinção por abandono.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184179 Nr: 5243-43.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAK TINTAS LTDA. - ME, JIANCARLO LEOBET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43.624/RS, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT-13.245-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:MT/ 10.718

 Vistos etc.Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou 

aplicação em instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a 

execução é promovida em benefício do exequente, de modo menos 

oneroso para o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior 

gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo 

e a efetividade da prestação jurisdicional.Logo, PROCEDA-SE à pesquisa 

on line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, 

em nome da parte executada Tak Tintas Ltda - ME, inscrita no CNPJ n.º 

09.613.818/0001-54 e Jiancarlo Leobet, inscrito no CPF nº 

929.963.371-15, até o limite do crédito em execução, na quantia de R$ 

74.031,96 (setenta e quatro mil, trinta e um reais e noventa e seis 

centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, determino seja 

transferida para a conta de depósitos judiciais, vinculando-o a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e sequente 

intimação das partes. Se penhorados valores, informe imediatamente à 

conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.INTIMEM-SE a parte 

executada da constrição realizada nos autos, para que querendo ofereça 

impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, do aludido 

Codex.Caso a parte executada não apresentem embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

d ias ,  ap resen ta r  con ta  bancá r i a  pa ra  a  respec t i va 

transferência.Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto 

adjetivo, com as orientações operacionais do art. 515 da Consolidação 
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das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.Não 

havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor ínfimo, 

intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.Anote-se o nome do patrono constituído à p. 167 para as intimações 

devidas.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 226420 Nr: 3582-58.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO GUARAPARI LTDA., DENILSON FERRO, VALDINEIA DA 

SILVA CICOTTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício do exequente, de modo menos oneroso para o 

executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, 

por meio do sistema BACENJUD, em nome da parte executada Comércio 

de Materiais para Construção Guarapari Ltda., inscrita no CNPJ n.º 

03.148.490/0001-66, Denilson Ferro, inscrito no CPF nº 569.252.399-04 e 

Valdineia da Silva, inscrita no CPF nº 719.879.081-04, até o limite do 

crédito em execução, na quantia de R$ 1.074.611,48 (um milhão, setenta e 

quatro mil, seiscentos e onze reais e quarenta e oito centavos). Se exitoso 

o bloqueio de importância, determino seja transferida para a conta de 

depósitos judiciais, vinculando-o a este processo, com a lavratura do 

termo de penhora nos autos e sequente intimação das partes. Se 

penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, 

para as medidas de mister.

INTIMEM-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para 

que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresentem embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 232040 Nr: 6891-87.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA., DENILSON FERRO, VALDINEIA DA SILVA CICOTTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Vistos etc.

Pretendido pelos embargantes a realização de perícia contábil a fim de 

apurarem os índices de taxas de juros compensatórios e moratórios, 

correção monetária, multa, taxas, encargos contratuais dentre outras 

cobranças ilegais na Cédula de Crédito Bancário nº B30235380-0, a qual 

foi deferida pela r. decisão de p. 118/119, oportunidade em que foi 

nomeado como perito do juízo, Jair Silveira dos Santos, CRC-MT n.º 

7220/O-9, e arbitrados honorários no importe de três salários-mínimos a 

serem pagos pelos embargantes.

Por conseguinte, é impertinente a morosa análise pericial eis que os 

elementos constantes dos autos são suficientes para que se tire uma 

conclusão acerca da controvérsia. O juiz pode dispensar a produção das 

provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é 

facultado pela Lei processual pátria, sem que isso configure supressão do 

direito de defesa das partes. Igualmente, torna-se indispensável a 

realização de perícia contábil, quando o título executivo extrajudicial que 

ensejou a execução em face dos embargantes possui certeza, liquidez e 

exigibilidade.

Perícia designada a ser realizada por servidor público do Poder Judiciário, 

contador judicial nesta Comarca, impedido de atuar como tal.

 Além do mais, a inusitada perícia é descabida, conforme já assinalado, 

devendo ser necessariamente relegada, com a revogação da nomeação 

feita às p. 118/119, a tonar indevida, pois ilegal e amoral sua feitura por 

quem é impedido de realizá-la.

 Nesse rumo, não se sustenta a dita nomeação para atuar como perito 

judicial, na forma do entendimento exposto pela CGJ (recomendação 

inserida no sistema Apolo), segundo o qual, tal conduta fere a Constituição 

Federal em seu art. 37, bem como o Estatuto do Servidor Público do Estado 

de Mato Grosso (art. 144, inciso XVIII) e o art. 9.º da Lei n.º 8.429/1992.

Insta salientar ainda, que o Conselho Nacional de Justiça pronunciou-se 

acerca do assunto na Consulta n.º 0002581.95.2012.2.00.0000:

“CONSULTA. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. 

ANALISTA JUDICIÁRIO. PERITA CONTÁBIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA RESPONDIDA. I – Trata-se de Consulta 

submetida a este Conselho para análise sobre a possibilidade de 

acumulação dos cargos de analista com o de perito contábil, de nomeação 

judicial. II – O artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal determina que é 

vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando 

houver compatibilidade de horários, observadas as seguintes hipóteses: 

a) a de dois cargos de professor b) a de um cargo de professora com 

outro técnico ou científico c) a de dois cargos ou empregos privativos de 

profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. III – A restrição 

constitucional também se estende à possibilidade de acumular empregos e 

funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades 

controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, nos termos do 

inciso XVII do mesmo artigo 37. IV – São dois os requisitos que autorizam 

a acumulação remunerada de cargos públicos, quais sejam: hipóteses 

taxativamente previstas na Constituição e Compatibilidade de Horários. V – 

A acumulação almejada não está prevista no normativo que disciplina a 

matéria, sendo impossível o exercício concomitante dos cargos 

pretendidos pela Consulente. Dessa forma, mesmo que a servidora 

trabalhe apenas 06 horas por dia com disponibilidade para outras 

atividades, há vedação normativa expressa. VI – Consulta respondida pela 

incompatibilidade na acumulação dos cargos de Analista Judiciário e Perita 

Contábil, nomeada judicialmente, em processos que tramitam no âmbito dos 

Juízos Estadual e/ou Federal”.

Tentada a conciliação entre as partes, restou infrutífera, consoante termo 

de p. 162, sendo em seguida deferida a realização da perícia contábil 

pretendida pela requerente, oportunidade em que foi nomeado como perito 

do juízo, Jair Silveira dos Santos, CRC-MT n.º 7220/O-9, e arbitrados 

honorários no importe de três salários-mínimos.

Por conseguinte, é impertinente a morosa análise pericial produzida, que 

oneraria o Estado com os custos inerentes, já que o pretendente é 

beneficiário da assistência judiciária gratuita. Honorários indevidos 

arbitrados em três salários-mínimos. Perícia realizada por servidor público 

do Poder Judiciário, contador judicial nesta Comarca, impedido de atuar 

como tal.

 Além do mais, a inusitada perícia é descabida, conforme já assinalado, 

devendo ser necessariamente relegada, com a revogação da nomeação 

feita às p. 168/169, a tonar indevida a remuneração arbitrada, pois ilegal e 

amoral sua feitura por quem é impedido de realizá-la.

 Nesse rumo, não se sustenta a dita nomeação para atuar como perito 
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judicial, na forma do entendimento exposto pela CGJ (recomendação 

inserida no sistema Apolo), segundo o qual, tal conduta fere a Constituição 

Federal em seu art. 37, bem como o Estatuto do Servidor Público do Estado 

de Mato Grosso (art. 144, inciso XVIII) e o art. 9.º da Lei n.º 8.429/1992.

Insta salientar ainda, que o Conselho Nacional de Justiça pronunciou-se 

acerca do assunto na Consulta n.º 0002581.95.2012.2.00.0000:

“CONSULTA. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. 

ANALISTA JUDICIÁRIO. PERITA CONTÁBIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA RESPONDIDA. I – Trata-se de Consulta 

submetida a este Conselho para análise sobre a possibilidade de 

acumulação dos cargos de analista com o de perito contábil, de nomeação 

judicial. II – O artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal determina que é 

vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando 

houver compatibilidade de horários, observadas as seguintes hipóteses: 

a) a de dois cargos de professor b) a de um cargo de professora com 

outro técnico ou científico c) a de dois cargos ou empregos privativos de 

profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. III – A restrição 

constitucional também se estende à possibilidade de acumular empregos e 

funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades 

controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, nos termos do 

inciso XVII do mesmo artigo 37. IV – São dois os requisitos que autorizam 

a acumulação remunerada de cargos públicos, quais sejam: hipóteses 

taxativamente previstas na Constituição e Compatibilidade de Horários. V – 

A acumulação almejada não está prevista no normativo que disciplina a 

matéria, sendo impossível o exercício concomitante dos cargos 

pretendidos pela Consulente. Dessa forma, mesmo que a servidora 

trabalhe apenas 06 horas por dia com disponibilidade para outras 

atividades, há vedação normativa expressa. VI – Consulta respondida pela 

incompatibilidade na acumulação dos cargos de Analista Judiciário e Perita 

Contábil, nomeada judicialmente, em processos que tramitam no âmbito dos 

Juízos Estadual e/ou Federal”.

De outro norte, o juiz impulsionará o processo de modo a encaminhar em 

tempo razoável solução integral de mérito, sem excluir da apreciação 

jurisdicional ameaça ou lesão a direitos, a zelar pela lisura e boa-fé 

objetiva e a incentivar que todos os sujeitos processuais cooperem entre 

si, com isonomia e paridade de tratamento, incumbindo-lhe, dentre outras 

providências, promover, a qualquer tempo, a autocomposição das partes, 

sem o descarte nem mesmo do auxílio de conciliadores ou mediadores 

judiciais. Força, entre outros, dos arts. 2.º a 7.º e 139, inciso V, do CPC.

Aliás, a autocomposição e a dialeticidade não deixam de ser a tônica do 

processo civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º, 7.º, 9.º, 10, 

165/175 e 334, todos do citado digesto adjetivo, a enfatizar a conciliação e 

a mediação como medida relevante e salutar para evitar ou solucionar 

litígios.

Destarte, por um imperativo da Lei, visando a autocomposição das partes, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 de agosto de 2018 às 

14:00 horas, a ser conduzida por este magistrado.

As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º do art. 334 do Código de Processo Civil.

Por fim, revogo a nomeação do perito de p. 118/119.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 256487 Nr: 1672-59.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNIL AMARO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE BESOLD - 

OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifestação de p. 40 informando o descumprimento do acordo 

homologado à p. 33, a pleitear pelo prosseguimento da ação, com a 

juntada de memorial de cálculo atualizado.

Requerido na petição inicial a penhora on line em contas bancárias da 

parte executada acaso não houvesse o pagamento da obrigação.

É o breve relato.

Decido.

Tendo em vista o comparecimento espontâneo da executada no presente 

feito quando noticiada a composição entre as partes, dou-a por citada dos 

termos da ação.

De outro lado, ante o descumprimento da avença, defiro o pedido de p. 40, 

a determinar a penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação 

em instituição financeira, posto que obediente à gradação legal do art. 835, 

inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem 

preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é promovida em 

benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para os 

executados (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional que se prolonga desde o ano de 

2006 sem a efetivação da penhora do bem dado em garantia pelos 

executados.

Proceda-se à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por meio do 

sistema BACENJUD, em nome da executada Adnil Amaro Leite, inscrita no 

CPF nº 353.739.461-68, até o limite do crédito em execução, na quantia de 

R$ 50.102,05 (cinquenta mil, cento e dois reais e cinco centavos). Se 

exitoso o bloqueio de importância, determino seja transferida para a conta 

de depósitos judiciais, vinculando-o a este processo, e sequente intimação 

das partes. Se penhorados valores, informe imediatamente à conta 

depósitos judiciais, para as medidas de mister.

INTIME-SE a executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

Caso a executada não apresente embargos no prazo legal, certifique-se o 

necessário, transferindo-se o valor à parte exequente em conta bancária 

a ser indicada.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a exequente para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, em 05 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 1799 Nr: 23-94.1995.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA BORGES MOREIRA, JAMIL LOURENÇO, SIPAL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA CELESTE 

LTDA, GETÚLIO JOSÉ BIANCHI, JORGE HIDEO KAMITANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BORGES MOREIRA 

LOURENÇO - OAB:MT-4.654, CRISTIANO PRESTES BRAGA - 

OAB:30493-A/SC, CRISTIANO PRESTES BRAGA - OAB:61861, 

EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:40321/PR, FÁBIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31.149-PR, GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:9647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para 

o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome dos executados Getúlio José 

Bianchi, inscrito no CPF nº 132.252.279-00; e Jorge Hideo Kamitani, 

inscrito no CPF nº 278.098.899-15, até o limite do crédito em execução, na 
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quantia de R$ 425.816,46 (quatrocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e 

dezoito reais e quarenta e seis centavos). Se exitoso o bloqueio de 

importância, determino seja transferida para a conta de depósitos judiciais, 

vinculando-o a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos 

autos e sequente intimação das partes. Se penhorados valores, informe 

imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.

INTIMEM-SE os executados da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

Caso os executados não apresentem embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

Por fim, defiro o item III da petição de p. 593, de maneira a determinar a 

expedição de certidão do crédito atualizado, nos moldes do cálculo 

apresentado à p. 594/595. Expedida a certidão, entregue-a, mediante 

recibo à parte exequente, a fim de que seja levada a protesto por sua obra 

e às suas expensas.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 37093 Nr: 8083-75.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENDES & PAVIANI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:7.119-A/MT

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para 

o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome da executada Lúcia de Oliveira 

Zahn, inscrita no CPF nº 328.793.421-04, até o limite do crédito em 

execução, na quantia de R$ 59.678,15 (cinquenta e nove mil, seiscentos e 

setenta e oito reais e quinze centavos). Se exitoso o bloqueio de 

importância, determino seja transferida para a conta de depósitos judiciais, 

vinculando-o a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos 

autos e sequente intimação das partes. Se penhorados valores, informe 

imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.

INTIME-SE a executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

Caso a executada não apresente embargos no prazo legal, certifique-se o 

necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar 

conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 119690 Nr: 12079-71.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para 

o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome da executada Rosalina Pereira da 

Silva, inscrita no CPF nº 595.016.341-91, até o limite do crédito em 

execução, na quantia de R$ 39.200,70 (trinta e nove mil e duzentos reais e 

setenta centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, determino seja 

transferida para a conta de depósitos judiciais, vinculando-o a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e sequente 

intimação das partes. Se penhorados valores, informe imediatamente à 

conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.

INTIME-SE a executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

Caso a executada não apresente embargos no prazo legal, certifique-se o 

necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar 

conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 159090 Nr: 6372-54.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO AUGUSTO CARVALHO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para 

o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome do executado Banco Santander, 

inscrito no CNPJ nº 90.400.888/0001-42, até o limite do crédito em 

execução, na quantia de R$ 33.742,74 (trinta e três mil, setecentos e 

quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos). Se exitoso o bloqueio 

de importância, determino seja transferida para a conta de depósitos 

judiciais, vinculando-o a este processo, com a lavratura do termo de 

penhora nos autos e sequente intimação das partes. Se penhorados 

valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, para as 

medidas de mister.
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INTIME-SE a executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

Caso a executada não apresente embargos no prazo legal, certifique-se o 

necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar 

conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 176909 Nr: 12643-45.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVALDO WEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - 

OAB:OAB/MT 21.250-0, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pedido de buscas nos sistemas informatizados (Bacenjud, Infojud, 

Renajud e Siel), visando localizar endereços da parte acionada.

É o mínimo relatório.

Decido.

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 

mérito, incluída a atividade satisfativa”.

“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se 

de acordo com a boa-fé”.

 “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

 “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência”.

Dicção respectivamente dos arts. 4º, 5º, 6º e 8º do CPC. Tem a ver com o 

disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Magna Carta.

Nesse sentido a jurisdição deve funcionar com efetividade e não mera 

chanceladora de formalidades inócuas ou preciosismos de antanho que 

militam contra referidos princípios, contando com a boa-fé e a colaboração 

das partes, a buscar uma decisão de mérito justa e efetiva.

 Assim é que no Livro I do processo de conhecimento, parte especial, art. 

319, § 1º, do CPC, existe a possibilidade desde a petição inicial de o 

acionante requerer diligências ao juiz necessárias a obtenção de 

informações relativas a nomes, prenomes, estado civil, existência de união 

estável, profissão, CPF ou CNPJ, e-mail, domicílio e principalmente, 

conforme a praxe, sendo a hipótese neste caso, o endereço das partes.

Calha anotar que se aplicam subsidiariamente aos demais Livros do CPC 

as regras da parte geral e do processo de conhecimento (arts. 318 

parágrafo único e 771 paragrafo único do CPC).

Nesse passo, a efetividade do processo demanda aproveitar todos os 

meios lícitos colocados à disposição das partes, de modo a simplificar e 

agilizar o levantamento de aludidos dados e a busca de bens aptos a 

satisfazer os interesses colocados em jogo.

Destarte, não se revela mais condizente deixar de promover diligências no 

interesse das partes, da economia e da celeridade processual, visando 

cumprir o acesso a uma ordem jurídica justa (CF, art. 5º, inciso XXXV), 

além dos primados retrocitados.

Portanto, se a parte não tem acesso a informações que levem ao 

paradeiro do adversário ou de seus bens, havendo instrumentos ágeis 

disponibilizados pela tecnologia da informática, é razoável que as 

pesquisas reclamadas sejam sem delongas efetivadas, a justificar o 

atendimento do postulado.

Nesse sentido, a corroborar o entendimento seguem arestos ora 

compilados, com destaques em negrito e sublinhados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. 

BACENJUD. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS 

DILIGÊNCIAS. NOVA PESQUISA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO 

AGRAVO. Não há a necessidade de se exigir do exequente o exaurimento 

de todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos 

convênios firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, 

RENAJUD) nem mesmo para constrição/localização de bens do devedor, 

quanto mais para a localização do endereço do executado”. (TRF 04ª R.; 

AG 5024904-54.2017.404.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia 

Hack de Almeida; Julg. 22/08/2017; DEJF 28/08/2017);

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. 

BACENJUD. Com relação à utilização de sistemas informatizados 

colocados à disposição do Judiciário, como forma de melhor 

instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens dos 

devedores em processos de execução, desde a nova redação do art. 655 

do CPC/1973 foi retirada da utilização de sistemas tais como INFOJUD, 

RENAJUD ou BACENJUD seu caráter excepcional, na medida em que se 

constituem o meio por excelência para localização de bens, depósitos ou 

aplicações em instituições financeiras, sendo que estes, por sua vez, se 

encontram em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens 

penhoráveis. - Não há a necessidade de se exigir do 

exequente/demandante o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados 

pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) seja para a 

constrição/localização de bens do devedor, seja para a localização do 

endereço do executado/demandado (hipótese em que a pesquisa será 

limitada ao objeto específico). - Segundo a Súmula nº 881 do STJ, o 

transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento 

para a renovação da penhora on line, via Bacenjud”. (TRF 04ª R.; AG 

5008000-56.2017.404.0000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Ricardo 

Teixeira do Valle Pereira; Julg. 30/05/2017; DEJF 05/06/2017) CPC, art. 

655).

Isto posto, DEFIRO o pedido, de modo a determinar a realização das 

pesquisas nos sistemas mencionados.

A seguir, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 05 

dias, requerendo o que for de direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 157859 Nr: 5004-10.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE MARIA DA SILVA - ME, ROSANE 

MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou 

aplicação em instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a 

execução é promovida em benefício do exequente, de modo menos 

oneroso para o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior 

gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo 

e a efetividade da prestação jurisdicional.Logo, PROCEDA-SE à pesquisa 

on line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, 

em nome da parte executada Rosane Maria da Silva – ME, inscrita no CNPJ 

nº 04.354.258/0001-12 e Rosane Maria da Silva, inscrita no CPF nº 

632.267.821-34, até o limite do crédito em execução, na quantia de R$ 

117.005,28 (cento e dezessete mil, cinco reais e vinte e oito centavos). Se 

exitoso o bloqueio de importância, determino seja transferida para a conta 

de depósitos judiciais, vinculando-o a este processo, com a lavratura do 

termo de penhora nos autos e sequente intimação das partes. Se 

penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, 

para as medidas de mister.INTIMEM-SE a parte executada da constrição 

realizada nos autos, para que querendo ofereça impugnação no prazo de 

15 dias, nos termos do art. 525, do aludido Codex.Caso a parte executada 

não apresentem embargos no prazo legal, certifique-se o necessário, 

intimando-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar conta 
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bancária para a respectiva transferência.Inteligência específica do art. 

854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as orientações operacionais do 

art. 515 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso.Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso 

seja bloqueado valor ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento do mérito.Anote-se o nome do patrono 

constituído à p. 308-verso para fins de intimações.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 109554 Nr: 1858-29.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ZANOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CESAR MICHELIN DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para 

o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome do executado Julio Cesar Michelin 

de Azevedo, inscrito no CPF nº 482.259.081-04, até o limite do crédito em 

execução, na quantia de R$ 45.302,12 (quarenta e cinco mil, trezentos e 

dois reais e doze centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, 

determino seja transferida para a conta de depósitos judiciais, 

vinculando-o a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos 

autos e sequente intimação das partes. Se penhorados valores, informe 

imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.

INTIMEM-SE as executadas da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

Caso as executadas não apresentem embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja desbloqueado valor 

ínfimo, defiro subsidiariamente a pesquisa online, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do 

crédito em execução, do bem já indicado à p. 164 ou outro que se 

encontre em nome do executado. Se exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas à parte credora para se 

pronunciar em 05 (cinco) dias.

 Se aceito o bem constritado, penhore-se, mediante termo nos autos, 

intimando-se a parte executada, inclusive acerca do seu encargo como 

depositário judicial, ressalvada a possibilidade, justificadamente, de o bem 

ser entregue a parte exequente sob a mesma responsabilidade, qual seja, 

depositário judicial, na forma do art. 840, § 2º do CPC.

 Em se tratando de execução judicial, aplicam-se à espécie, por força no 

art. 711, parágrafo único do CPC.

Sobre a avaliação, digam as partes em 10 dias, sobretudo a credora se 

pretende adjudicação ou indicando desde logo a forma de alienação 

pretendida.

 Não sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais 

atos de alienação pela forma que foi indicada.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 165557 Nr: 403-24.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVEPESCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA 

- OAB:17.759-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYSSON MENDES COSTA - 

OAB:6429-MA

 Isto posto, num segundo momento, infrutífera a penhora online, defiro 

desde logo a penhora dos recebíveis de cartão de crédito/débito da 

operadora que o exequente indicar, no importe de 10% de seu repasse 

mensal, à parte executada até atingir o pagamento integral da dívida, de 

acordo com o demonstrativo sobredito já agregado.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 227205 Nr: 3981-87.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ACASSIO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício do exequente, de modo menos oneroso para o 

executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, 

por meio do sistema BACENJUD, em nome da parte executada Valdir 

Acassio Cardoso, inscrito no CPF nº 575.856.870-87, até o limite do 

crédito em execução, na quantia de R$ 1.236,46 (um mil, duzentos e trinta 

e seis reais e quarenta e seis centavos). Se exitoso o bloqueio de 

importância, determino seja transferida para a conta de depósitos judiciais, 

vinculando-o a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos 

autos e sequente intimação das partes. Se penhorados valores, informe 

imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.

INTIMEM-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para 

que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresentem embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 127248 Nr: 6462-96.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO JOSÉ RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI 

CELEIRO DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 Vistos etc.
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Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício do exequente, de modo menos oneroso para o 

executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, 

por meio do sistema BACENJUD, em nome da parte executada Cooperativa 

de Crédito – Sicredi Celeiro do MT, inscrita no CNPJ nº 

26.555.235/0002-14, até o limite do crédito em execução, na quantia de R$ 

21.177,73 (vinte e um mil, cento e setenta e sete reais e setenta e três 

centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, determino seja 

transferida para a conta de depósitos judiciais, vinculando-o a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e sequente 

intimação das partes. Se penhorados valores, informe imediatamente à 

conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.

INTIMEM-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para 

que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresentem embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 161800 Nr: 9451-41.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS RIO GRANDE LTDA, ZENAIDE 

BEVILACQUA, SERGIO LUIZ BEVILACQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para 

o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome dos executados Auto Peças Rio 

Grande Ltda., inscrita no CNPJ nº 04.018.349/0001-01, Zenaide 

Bevilacqua, inscrita no CPF nº 875.544.961-15 e Sérgio Luiz Bevilacqua, 

inscrito no CPF nº 848.989.171-00 , até o limite do crédito em execução, na 

quantia de R$ 104.962,92 (cento e quatro mil,, novecentos e sessenta e 

dois reais e noventa e dois centavos). Se exitoso o bloqueio de 

importância, determino seja transferida para a conta de depósitos judiciais, 

vinculando-o a este processo, e sequente intimação das partes. Se 

penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, 

para as medidas de mister.

INTIMEM-SE os executados da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereçam impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

Caso os executados não apresentem embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 117766 Nr: 10132-79.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CECÍLIA LTDA - ME, ADEMIR 

PEREIRA DA SILVA, DAYANE APARECIDA GALLI

 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: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para 

o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome dos executados Madeireira Cecilia 

Ltda Me, inscrita no CNPJ nº 37.498.409/0001-90, Ademir Pereira da Silva, 

inscrito no CPF nº 581.677.221-04 e Dayane Aparecida Gall, inscrita no 

CPF nº 008.722.811-40, até o limite do crédito em execução, na quantia de 

R$ 225.099,32 (duzentos e vinte e cinco mil e noventa e nove reais e trinta 

e dois centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, determino seja 

transferida para a conta de depósitos judiciais, vinculando-o a este 

processo, e sequente intimação das partes. Se penhorados valores, 

informe imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de 

mister.

INTIMEM-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para 

que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 216247 Nr: 15828-23.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULIRAN PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pedido de buscas nos sistemas informatizados (Bacenjud, Infojud, 

Renajud e Siel), visando localizar endereços da parte acionada.

É o mínimo relatório.

Decido.

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 
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mérito, incluída a atividade satisfativa”.

“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se 

de acordo com a boa-fé”.

 “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

 “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência”.

Dicção respectivamente dos arts. 4º, 5º, 6º e 8º do CPC. Tem a ver com o 

disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Magna Carta.

Nesse sentido a jurisdição deve funcionar com efetividade e não mera 

chanceladora de formalidades inócuas ou preciosismos de antanho que 

militam contra referidos princípios, contando com a boa-fé e a colaboração 

das partes, a buscar uma decisão de mérito justa e efetiva.

 Assim é que no Livro I do processo de conhecimento, parte especial, art. 

319, § 1º, do CPC, existe a possibilidade desde a petição inicial de o 

acionante requerer diligências ao juiz necessárias a obtenção de 

informações relativas a nomes, prenomes, estado civil, existência de união 

estável, profissão, CPF ou CNPJ, e-mail, domicílio e principalmente, 

conforme a praxe, sendo a hipótese neste caso, o endereço das partes.

Calha anotar que se aplicam subsidiariamente aos demais Livros do CPC 

as regras da parte geral e do processo de conhecimento (arts. 318 

parágrafo único e 771 paragrafo único do CPC).

Nesse passo, a efetividade do processo demanda aproveitar todos os 

meios lícitos colocados à disposição das partes, de modo a simplificar e 

agilizar o levantamento de aludidos dados e a busca de bens aptos a 

satisfazer os interesses colocados em jogo.

Destarte, não se revela mais condizente deixar de promover diligências no 

interesse das partes, da economia e da celeridade processual, visando 

cumprir o acesso a uma ordem jurídica justa (CF, art. 5º, inciso XXXV), 

além dos primados retrocitados.

Portanto, se a parte não tem acesso a informações que levem ao 

paradeiro do adversário ou de seus bens, havendo instrumentos ágeis 

disponibilizados pela tecnologia da informática, é razoável que as 

pesquisas reclamadas sejam sem delongas efetivadas, a justificar o 

atendimento do postulado.

Nesse sentido, a corroborar o entendimento seguem arestos ora 

compilados, com destaques em negrito e sublinhados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. 

BACENJUD. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS 

DILIGÊNCIAS. NOVA PESQUISA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO 

AGRAVO. Não há a necessidade de se exigir do exequente o exaurimento 

de todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos 

convênios firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, 

RENAJUD) nem mesmo para constrição/localização de bens do devedor, 

quanto mais para a localização do endereço do executado”. (TRF 04ª R.; 

AG 5024904-54.2017.404.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia 

Hack de Almeida; Julg. 22/08/2017; DEJF 28/08/2017);

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. 

BACENJUD. Com relação à utilização de sistemas informatizados 

colocados à disposição do Judiciário, como forma de melhor 

instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens dos 

devedores em processos de execução, desde a nova redação do art. 655 

do CPC/1973 foi retirada da utilização de sistemas tais como INFOJUD, 

RENAJUD ou BACENJUD seu caráter excepcional, na medida em que se 

constituem o meio por excelência para localização de bens, depósitos ou 

aplicações em instituições financeiras, sendo que estes, por sua vez, se 

encontram em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens 

penhoráveis. - Não há a necessidade de se exigir do 

exequente/demandante o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados 

pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) seja para a 

constrição/localização de bens do devedor, seja para a localização do 

endereço do executado/demandado (hipótese em que a pesquisa será 

limitada ao objeto específico). - Segundo a Súmula nº 881 do STJ, o 

transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento 

para a renovação da penhora on line, via Bacenjud”. (TRF 04ª R.; AG 

5008000-56.2017.404.0000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Ricardo 

Teixeira do Valle Pereira; Julg. 30/05/2017; DEJF 05/06/2017) CPC, art. 

655).

Isto posto, DEFIRO o pedido, de modo a determinar a realização das 

pesquisas nos sistemas mencionados.

A seguir, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 05 

dias, requerendo o que for de direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 93503 Nr: 553-44.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO APARECIDO DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE SATELITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549 MT, VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:MT 8.750

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para 

o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome do executado Transportes Satélite 

Ltda., inscrita no CNPJ nº 02.283.830/0001-07, até o limite do crédito em 

execução, na quantia de R$ 6.170,23. Se exitoso o bloqueio de 

importância, determino seja transferida para a conta de depósitos judiciais, 

vinculando-o a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos 

autos e sequente intimação das partes. Se penhorados valores, informe 

imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.

INTIME-SE o executado da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

Caso os executados não apresentem embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja desbloqueado valor 

ínfimo, defiro subsidiariamente a pesquisa online, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do 

crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja 

feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a 

este processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 

(cinco) dias.

 Se aceito o bem constritado, penhore-se, mediante termo nos autos, 

intimando-se a parte executada, inclusive acerca do seu encargo como 

depositário judicial, ressalvada a possibilidade, justificadamente, de o bem 

ser entregue a parte exequente sob a mesma responsabilidade, qual seja, 

depositário judicial, na forma do art. 840, § 2º do CPC.

 Em se tratando de execução judicial, aplicam-se à espécie, por força no 

art. 711, parágrafo único do CPC.

Sobre a avaliação, digam as partes em 10 dias, sobretudo a credora se 

pretende adjudicação ou indicando desde logo a forma de alienação 

pretendida.

 Não sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais 

atos de alienação pela forma que foi indicada.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 dias.

Por fim, indefiro os pedidos constantes no item 3 da petição de p. 174, vez 

que trata-se de singela diligência atribuída a parte exequente, não 

havendo intervenção judicial para tanto.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa
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 Cod. Proc.: 89074 Nr: 6439-58.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CARTOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOLAIR MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3.167-A, THAIS SILVA MENDES - OAB:12.638 MT, THIAGO 

SILVA MENDES - OAB:MT/14.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO o pedido subsidiário, de modo a determinar a 

realização das pesquisas nos sistemas mencionados, pois não foram 

esgotados todos os meios para localizar a parte executada, considerando 

o teor das certidões às p. 76, 77 e 104.A seguir, se descortinados os 

mesmos endereços constantes dos autos ou infrutíferas as novas 

diligências a serem encetadas, defiro desde logo o pedido de citação por 

edital, a reconhecer que o requerido está em lugar incerto e não sabido. 

Assim, determino a citação por edital do requerido Dolair Marchioro, CPF 

sob o nº. 999.652.089-72, com prazo de 30 dias, a teor dos arts. 246, 

inciso IV, 256, inciso I, e 257, todos do Código de Processo Civil.Se 

devidamente citado, quedar-se inerte, nomeio-lhe desde logo como 

curador especial o douto representante da Defensoria Pública desta 

Comarca, nos termos do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, para 

defender os interesses do requerido, devendo ser cientificado 

pessoalmente do encargo e de todos os atos do processo em que deva 

atuar. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 223126 Nr: 1501-39.2015.811.0015

 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: AUTO POSTO PABLO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Vistos etc.

Pretensão declaratória de inexigibilidade de transações bancárias, com a 

restituição/estorno dos valores fraudulentos, c/c indenização por danos 

morais, com pedido de tutela antecipada para vedar cobrança de 

encargos sobre tais transações e abstenção de incluir o nome do autor no 

SERASA/SPC e afins, amparada no CDC, proposta por Auto Posto Pablo 

Ltda. e Geovane Borssatto em face de HSBC BANK BRASIL S.A., 

sucedido pelo Banco do Bradesco S/A., todos qualificados.

Alegaram ser titulares das contas-correntes n.° 00374-19 e n.° 09448-23, 

respectivamente, na agência 0770 do banco requerido. Apesar de sempre 

zelarem por elas e por seus nomes comerciais, tiveram-nas invadidas por 

“estelionatários/hackers” em 15/12/2014.

Aduziram que foram efetuadas, sem autorização, duas transferências 

bancárias denominadas “transf connect bank” da conta-corrente n.° 

00374-19, de titularidade do Auto Posto Pablo Ltda., nos valores de R$ 

50.000,00 e R$ 23.500,00; bem como, no mesmo dia, foi contratado mútuo 

parcelado no montante de R$ 42.050,02, a dar lastro para realizar uma 

indevida transferência eletrônica disponível – TED, no valor de R$ 

45.000,00 da conta-corrente n.° 09448-23, de titularidade da segunda 

autora Geovane Borssatto.

 Salientaram que no dia seguinte, em 16/12/2014, perceberam o golpe e 

efetuaram registro de boletim de ocorrência na Polícia Civil. Além disso, a 

pedido do réu, elaboraram e protocolaram carta de restituição de valores. 

Contudo, este restituiu apenas o valor de R$ 35.000,00 à segunda 

requerente Geovane Borssatto e informou que os demais valores não 

seriam restituídos, pois seriam decorrentes de transações regulares 

efetuadas via token e senhas, descabendo estorno ou restituição.

Discorreram sobre a natureza da relação comercial, dita consumerista, 

danos morais, nexo de causalidade entre ação e dano, a reparação do 

dano moral e seu quantum.

 Pugnaram pela antecipação de tutela para que o banco se abstivesse de 

cobrar os juros referentes às transações fraudulentas e de incluir o nome 

dos requerentes nos órgãos de proteção ao crédito; e pela inversão do 

ônus da prova.

 No mérito, advogaram pela procedência da ação, visando o estorno das 

transações fraudulentas, somadas em R$ 73.500,00 na conta da primeira 

autora, e de R$ 10.000,00 na conta da segunda autora, mais o estorno do 

empréstimo de R$ 42.050,02, com exclusão de quaisquer encargos 

porventura computados. Pediram também indenização por danos morais a 

serem arbitradas pelo juízo.

 Atribuíram valor à causa, instrumentalizando-a com os documentos de p. 

26/88.

 Deferida a tutela de urgência, a determinar que o requerido se abstivesse 

de inserir o nome dos autores nos bancos de dados negativadores de 

créditos, como SPC/SERASA e afins, bem como que se abstivesse de 

cobrar juros lançados nas contas-correntes dos requerentes 

relativamente às operações refutadas e reputadas fraudulentas (p. 

89/91).

 Citado, o requerido apresentou contestação (p. 93/116). Sustentou que 

as transações e os débitos questionados foram realizados pelos 

requerentes, eis que possuem acesso às senhas e tokens, de segurança 

indiscutível, razão porque não há o que estornar.

 Sobre o estorno de R$ 35.000,00, afirmou o requerido que conseguiu 

recuperar este valor em ação conjunta com a instituição financeira 

destinatária da transferência eletrônica, a qual não permitiu que referida 

quantia fosse creditada na conta indicada pelo larápio.

 Sustentou a inexigibilidade dos valores e a ausência da obrigação de 

indenizar (aplicação do art. 14, § 3º, do CDC), eis que as operações 

financeiras acima descritas foram realizadas licitamente, mediante o 

emprego das senhas atribuídas pelas requerentes às suas contas 

bancárias e das senhas geradas pelo token do Auto Posto Pablo Ltda., 

ambas de responsabilidade pessoal e intransferível dos requerentes.

 Salientou que, na eventualidade de não prevalecer o expendido retro, 

inexiste obrigação de indenizar por atos de terceiros, haja vista que a 

instituição financeira não pode ser penalizada pelo que não deu causa, 

razão pela qual pleiteou a improcedência dos pedidos, em face da 

inexistência de relação de causalidade entre a sua conduta e os prejuízos 

supostamente suportados pela parte requerente.

Contestou ainda o pleito de indenização por dano moral à parte requerida 

Auto Posto Pablo Ltda., sob a alegação de não restar comprovado 

qualquer prejuízo à honra objetiva da pessoa jurídica, advogando, acaso 

eventualmente condenado a repará-lo, que seja arbitrado à luz dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

 Defendeu o descabimento da inversão do ônus da prova, pugnando pela 

improcedência dos pedidos e a consequente condenação dos 

requerentes ao pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios.

 Réplica às p.149/159.

Intimadas as partes a especificarem provas (p. 160), pleiteou o requerido 

a produção de prova oral consistente no depoimento pessoal dos autores.

 Os requerentes alegaram reiteradamente o descumprimento da liminar, 

face a cobrança de juros relativos às transações fraudulentas e restrição 

de seus nomes nos sistemas Sisbacen e SCR, pugnando pela aplicação 

de multa diária (p. 175/176, 195/197, 201/202).

Instado o requerido para manifestar acerca do descumprimento da liminar, 

informou não ter sido possível cumpri-la no prazo concedido, pugnando 

pela concessão de mais prazo (p. 245).

Comunicou o requerido às p. 246/336 sua sucessão por incorporação 

empresarial ao Banco do Bradesco S/A., pedindo a respectiva alteração 

do polo passivo da lide.

 Designada audiência de instrução e julgamento, foi constatada a ausência 

do requerido (p. 337).

Os requerentes pugnaram, de forma reiterada, pela aplicação de multa 

diária, face ao descumprimento da liminar, bem como fosse expedido ofício 

ao Banco Central do Brasil a fim de que seja efetuada a baixa da restrição 

do nome dos requerentes no sistema Sisbacen (p. 340/341, 365, 372/373).

Relatados e examinados.

 Julgo.

Da inversão ao ônus da prova

 Inicialmente calha ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078/1990) é plenamente aplicável ao caso vertente, uma vez que as 

partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de 

serviços, expressos pelo CDC, em seus arts. 2º e 3º, ora transcritos:

“Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produtos ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, 

ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo”.
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“Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º 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”.

Destarte, enquadrada a relação comercial entre as partes como tal, pois o 

correntista é típico consumidor de serviços frente ao Banco deles 

fornecedor, é cediço que a responsabilidade deste, fornecedor de 

produtos e de serviços, é objetiva pelos danos que causar àquele, ao 

consumidor, independente da existência ou não de culpa, na forma dos 

arts. 12 e 14 do CDC, respectivamente, bastando para tanto a existência 

de nexo de causalidade entre o alegado defeito do produto/serviço 

fornecido ou prestado e o dano verificado.

Aplicação da teoria de responsabilidade civil pelo risco do empreendimento 

ou da atividade, esposada pelo Código de Defesa do Consumidor, 

segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios 

ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Assim, cabível necessariamente neste caso a inversão do ônus da prova. 

Ao cliente correntista, vulnerável na relação negocial em contratos 

notoriamente adesivos e hipossuficiente no aspecto instrumental 

probatório, sem falar nas bases materiais, quase sempre ditadas pela 

instituição financeira em contratos geralmente de adesão, não soa crível 

permissão, poder ou prestígio de acesso aos sistemas de controle 

sofisticados da instituição bancária, cabendo a esta evidenciar a absoluta 

segurança dos seus esquemas de proteção dos dados do consumidor, 

inclusive o acesso às suas senhas ou mesmo o impedimento de acesso a 

elas ou à conta-corrente.

 Portanto insofismável incumbir ao banco requerido demonstrar que foram 

os autores que acessaram suas contas, por senhas e tokens ou seja lá 

de que outra maneira for e realizaram as refutadas operações financeiras 

de vulto, sem vigilância ou crivo razoável esperado de controle e 

acompanhamento da instituição financeira.

 Consumidores, como os autores são, dependem do banco e nele confiam 

ou têm de confiar, como depositário responsável de seus recursos 

financeiros, e eventualmente, fazendo negócios, acessar linhas de 

crédito, seguros, serviços outros, operações de transferência e 

movimentações em geral, como as de natureza questionadas. Cabe ao 

banco provar a regularidade indubitável delas e de sua eficiente e eficaz 

conduta nesse controle, frente aos hipossuficientes consumidores, que 

não têm acesso e voz ativa alguma nas circunstâncias delineadas nos 

autos.

Tanto se confirma pela necessidade de virem a juízo a fim de discutir a 

questão, rechaçados ou relegados seus argumentos pela arrogante 

instituição financeira no âmbito administrativo. Ainda que a priori tenha 

incorrido em confissão parcial ao admitir a recuperação de parte dos 

valores, conforme adiante melhor desenvolvido.

Portanto, configurada relação de consumo, é cabível a inversão do ônus 

da prova a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, cabendo ao banco requerido 

demonstrar que foram os autores que acessaram suas contas, 

promovendo as movimentações objurgadas, tidas como fraudulentas.

 Das transações ditas fraudulentas

A jurisprudência em geral e a consumerista em particular pontua nessa 

modalidade negocial um dever de guarda inerente aos depósitos em 

contas-correntes, de modo que o banco, na condição de depositário legal 

típico, responde por eventuais desvios não autorizados pelo correntista, 

sejam em decorrência de falhas ou equívocos no sistema eletrônico da 

instituição financeira, sejam pelo dever de guarda puro e simples quando 

tiver ocorrido falcatruas ou defeitos que não são da alçada do correntista, 

tipo assalto, desvios, falcatruas, subtração por hackers etc.

É a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva pelo risco do 

empreendimento, tendo em vista também a imponência contratual e 

negocial da instituição financeira. Quem se arroga a atuar num mercado 

especializado e arriscado, altamente lucrativo, como é de conhecimento 

geral a cada balanço divulgado, por sinal, com uma gama de proteções e 

crivos legais, a eficiência e presteza nesse exercício profissional é 

essencial, assumindo os riscos por falhas inerentes; e não transferir sua 

responsabilidade ao impotente consumidor.

A propósito, colaciono o seguinte julgado, com destaques em negrito:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCOS. ASSALTO. COFRES 

DE ALUGUEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR OS 

DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE 

FÍSICA DO JUIZ. [...]. É de responsabilidade do banco a subtração 

fraudulenta dos conteúdos dos cofres que mantém sob sua guarda. 

Trata-se do risco profissional, segundo a qual deve o banco arcar com os 

ônus de seu exercício profissional, de modo a responder pelos danos 

causados a clientes e a terceiros, pois são decorrentes da sua prática 

comercial lucrativa. Assim, se a instituição financeira obtém lucros com a 

atividade que desenvolve, deve, de outra parte, assumir os riscos a ela 

inerentes. 4. Está pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que roubos em agências bancárias são eventos 

previsíveis, não caracterizando hipótese de força maior, capaz de elidir o 

nexo de causalidade, requisito indispensável ao dever de indenizar. 5. 

Recurso especial não-conhecido.” (REsp n.º 1093617/PE, 4ª Turma, Rel. 

Min. João Otávio de Noronha, julgado em 17/03/2009)”.

O depósito bancário não deixa de ser um contrato regido por regras 

específicas, tendo como matriz o art. 192 da Magna Carta e a Lei n.° 

4.595/1964, e pelo direito privado. Consiste na entrega de dinheiro à 

instituição financeira, que tem o dever de guardá-lo e restitui-lo quando 

reclamado, mediante os regulares saques ou ordens de saque e 

pagamentos. Além disso, nessa transação, o depositante outorga ao 

depositário (banco) a faculdade de usar temporariamente as quantias 

entregues. Tratando-se de coisa fungível, o banco tem a obrigação de 

restitui-la in genere.

 De acordo com o art. 627 do Código Civil:

“Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, 

para guardar, até que o depositante o reclame”.

Assim, “o depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa 

depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, 

bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o 

depositante”. Inteligência do art. 629 do Código Civil.

 Só se isenta de devolver em casos de força maior, tendo de prová-la. 

Dicção do art. 642 do Código Civil, do seguinte teor:

 “Art. 642. O depositário não responde pelos casos de força maior; mas, 

para que lhe valha a escusa, terá de prová-los”.

Não se olvide que no depósito de dinheiro, coisa fungível, a restituição do 

mesmo gênero, qualidade e quantidade, é regulada pelo disposto sobre o 

mútuo. É o que manda o art. 645 do Código Civil.

 “Art. 645. O depósito de coisas fungíveis, em que o depositário se obrigue 

a restituir objetos do mesmo gênero, qualidade e quantidade, regular-se-á 

pelo disposto acerca do mútuo”.

Por fim, o depósito voluntário, como é o caso dos autos, provar-se-á por 

escrito, conforme regra do art. 646 do mesmo Codex.

Se o art. 645 do Código Civil assinala que o depósito de coisas fungíveis, 

como é o caso do dinheiro em questão, regula-se pelo disposto acerca do 

mútuo, convém, então, transcrever o conteúdo material respectivo desta 

espécie contratual, previsto no art. 586 do mesmo Estatuto Substancial 

Civil:

 “Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é 

obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo 

gênero, qualidade e quantidade”.

Como visto, o mutuário, ou seja, o banco, tem o dever de restituir, 

significando, para isso, manter ou conservar, o que do mutuante recebeu 

em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade, in casu, dinheiro.

Não olvide, destarte, que “este empréstimo transfere o domínio da coisa 

emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela 

desde a tradição”.

 É a explícita dicção do art. 587 do Código Civil, a configurar 

responsabilidade do requerido em conservar e proteger, para restituir 

quando reclamado, o dinheiro dos correntistas, por cuja conta correm 

todos os riscos desde a tradição. Simplificando: depositado o dinheiro 

pelos mutuantes correntistas, todos os riscos de sua conservação e até a 

restituição são por conta do banco depositário.

 Acerca desta questão, a efetivação dos depósitos não tem controvérsia 

alguma. Afirmado pelos autores e admitido pelo banco requerido. Existiam 

saldos em conta ou quem sacou se utilizou dos mecanismos disponíveis 

de levantamento de valores, como empréstimo automático, para obtê-los 

da instituição financeira em nome dos autores.

 A questão fulcral está no sumiço dos depósitos e nos saques e mútuos 
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decorrentes, que o banco sustenta não ter qualquer responsabilidade, 

feitos regularmente, segundo sua antítese.

Nesse sentido, o argumento do requerido de que não deve ser 

responsabilizado pelo dano moral e material, uma vez que as operações 

financeiras foram realizadas licitamente, mediante o emprego das senhas 

e dos tokens, não procede, eis que não é consistente o suficiente. E nem 

restou por ele demonstrado de maneira satisfatória que assim de fato 

ocorreu.

 Nada alegar e não comprovar o alegado se equivalem: allegare nihil et 

allegatum non probare paria sunt.

A sustentação no mesmo rumo, de que cabe aos próprios requerentes 

zelarem por suas senhas e tokens e que por isso suportam eventuais 

ônus de suas desídias, também não merece guarida, eis que compete às 

instituições financeiras comprovarem que as senhas e tokens foram 

utilizados de modo arriscado ou irregular pelos requerentes.

É a inversão do ônus da prova já sedimentada acima. Até porque seria 

impossível, numa espécie de prova diabólica, atribuir aos requerentes o 

ônus de provar que não usaram senhas e tokens para as negadas 

movimentações bancárias, tendo o banco requerido os meios, únicos, de 

evidenciar tal regularidade.

Não fosse a regra do art. 6º, inciso VIII, do CDC, ainda assim o banco não 

se eximiria de provar a regularidade das transações invectivadas, por 

força do art. 373, § 1º, do CPC, dadas as peculiaridades do caso, sendo 

depositário do dinheiro dos autores, com inteira facilidade de obter a prova 

de regularidade mencionada, se de fato se dera, com recursos 

tecnológicos e dono absoluto dos instrumentos e meios para tanto.

Não se desincumbiu desse dever minimante, causando até certa 

perplexidade, como base nas regras da experiência comum e do que 

comumente das instituições financeiras se espera, de nada explicar 

satisfatoriamente quanto às operações financeiras rejeitadas. Fez foi mais 

confundir, ciente de que ele tem por objetivo precípuo zelar e proteger os 

interesses dos depositários, dando todas as explicações ao consumidor, 

claras e objetivas. Não o fez nem depois de instado judicialmente.

Reza o art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor:

“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.”[...]

Pacífico o entendimento de que os bancos respondem objetivamente pelos 

danos causados por fraudes praticadas por terceiros, conforme já 

anotado na jurisprudência acima transcrita.

 Referida responsabilidade decorre do risco inerente à atividade 

desenvolvida pelas instituições bancárias, a qual apenas pode ser 

afastada mediante a demonstração de culpa exclusiva da vítima, o que de 

fato não restou comprovado nos autos. Comprovação esta, calha frisar, 

de exclusividade do requerido.

 A alegação do banco de regularidade nos saques e transferências 

mencionados na conta-corrente n.° 00374-19, de titularidade do Auto 

Posto Pablo Ltda., nos valores de R$ 50.000,00 e R$ 23.500,00, bem como 

a contratação de crédito parcelado no montante de R$ 42.050,02; e 

realização de um TED, no valor de R$ 45.000,00 da conta-corrente n.° 

09448-23, de titularidade da segunda requerente Geovane Borssatto, não 

se revela incontestável.

 Mera alegação.

 Pelo contrário, pode, sim, ter havido a fraude, tudo indica que sim, a tornar 

violável o sistema de segurança, por sinal, de integral responsabilidade da 

instituição financeira e não dos requerentes.

 O risco do empreendimento, conforme já ressaltado, deve ser assumido 

pelo requerido, quer pela teoria da responsabilidade objetiva incidente ao 

caso que envolve regras de consumo, quer pelas normas gerais dos 

contratos de depósitos e de mútuo já traçadas.

As alegações dos requerentes, dada à inversão do ônus da prova, são 

verossímeis, mormente sustentadas na admissão parcial pelo banco no 

que tange à incontroversa recuperação dos R$ 35.000,00 em parceira ou 

apoio de outra instituição financeira, a dizer o banco que foi eficiente na 

situação, quando teve tempo de frear a operação fraudulenta noutro 

banco. É, com isso, no mínimo dar a mão à palmatória em relação às 

demais, quando restou vislumbrado que todas ocorreram num mesmo 

contexto temporal, situacional e operacional.

Com efeito, o Banco nem mesmo tentou comprovar que a parte autora é 

que fez as operações impugnadas. Aduziu apenas que seu sistema 

funcionou sem falhas. Contudo, se o consumidor afirma peremptoriamente 

que não foi quem utilizou o sistema informatizado e/ou eletrônico para 

realizar as operações, prenuncia-se que terceiros lograram invadir o 

sistema. E ao requerido competia provar que assim não se dera, do que 

não se desincumbiu.

A alegação de que as transações contestadas foram efetuadas com a 

validação de tokens e senhas não fazem crer, com certeza irrefragável, 

que foram os clientes que os utilizou ou que efetivamente por senhas e 

tokens passaram cada uma delas, embasbacados ao verem expressivas 

quantias surrupiadas de suas contas-correntes. E o banco requerido, 

acionado, em vez do devido e eficaz suporte esperado ao consumidor, até 

como depositário, os deixou a mercê da sanha de potenciais larápios, 

ressalvada a quantia recuperada, que terminou por funcionar como 

demonstração da falha de segurança do sistema de controle do banco 

requerido e inapetência dele em não estancar e, mais, permitir a burla 

configurada.

 Nesse ponto, não passa despercebido a admissão tácita do requerido da 

existência de alguma falcatrua realizada nas contas dos autores, posto 

que se arvorou, gabola, de “recuperar” 35.000,00, como realmente 

recuperou, possivelmente da transferência feita de 45.000,00 na espécie 

TED.

 Se recuperou aludido valor - e de fato o recuperou - conseguindo 

atalhá-lo em tempo na malha bancária brasileira, e as outras operações 

sendo iguais ou similares, inclusive em termos temporais (mesmo dia – 

bandidos cibernéticos, como se dá no setor, são muito velozes e 

precisos), situacionais (mesmo local, agência, contas) e operacionais 

(meios empregados, tipos de operações realizadas sempre visando o 

desvio dos valores, empréstimos feitos automaticamente e sem o crivo da 

instituição financeira), com isso, além de admitir a falha, pelo menos em 

relação a essa parte, sem outras provas em contrário, autoriza presumir 

que pode ter ocorrido o mesmo com o restante das operações rejeitadas 

como irregulares pelo banco, sem prova cabal de que foram regulares e 

efetivadas por senhas e tokens de punho e obra dos próprios autores.

Aliás, essa recuperação parcial mostra ou deveria o banco mostrar que, 

por ela, os autores tivessem enveredado por trilhas ilícitas a lesá-lo, 

transferindo dinheiro de suas contas e culpando hackers. No entanto, se a 

recuperação parcial se deu, admitindo tacitamente que a transação 

respectiva era indevida ou ilícita, fácil seria seguir a mesma vereda ou 

provar que as demais de fato existiram e se deram regularmente.

 Em suma, o banco tem ou deveria ter os mecanismos integrais e 

eficientes de controle que dessem resposta idônea e completa sobre a 

movimentação de recursos nas contas dos requerentes que eles negam 

ter realizado. O depositário tem o dever de zelar pelo dinheiro depositado 

em conta bancária, com a obrigação de restitui-lo, conforme 

exaustivamente já alinhavado.

 Ao contrário do que defende o requerido, o fornecedor assume os riscos 

inerentes à atividade, posto que é obrigação oferecê-la com segurança, 

devendo responder por todas as falhas ocorridas, não sendo razoável 

que transfira a responsabilidade para o lesado, nessa conjuntura que só 

ele, o banco, tem as ferramentas, ou deveria ter, capazes de evidenciar a 

regularidade das transações, eximindo-se, por conseguinte, da 

responsabilidade.

O Banco poderia fazer prova inequívoca de que foi a parte autora quem 

realizou as operações controversas, ou de que ela concorreu para a 

violação do sistema. Contudo, não o fez.

 Nesse sentindo, mais nítido impossível, dispõe a Súmula 479 do Superior 

Tribunal de Justiça:

“Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Destarte, os prejuízos causados aos requerentes, via sistema do próprio 

banco utilizando internet ou qualquer outro meio disponível e autorizado 

por ele, decorre da deficiência do serviço posto à disposição do 

consumidor, sendo hipótese de responsabilidade civil objetiva.

 Ao que tudo indica ocorreu nos meios sistemáticos, sem qualquer 

interferência dos requerentes, violações dos seus dados bancários, que 

possibilitaram, por aparente falha do sistema da instituição financeira, que 

não demonstrou o contrário, a permitir as transações fraudulentas.
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 Não há prova da inviolabilidade do sistema nem prova de que foram os 

requerentes que efetivamente realizaram as transações. O banco não 

logrou comprovar que de fato foram efetuadas por eles. Nem mesmo 

provou onde e como foram realizadas. Fatos que o requerido poderia 

provar, visto que possui ou deveria possuir os meios necessários para 

tanto.

 No entanto limitou-se a dissertar sobre a segurança do seu sistema 

teleinformático. Tudo teoricamente, sem vinculação ou demonstração de 

regularidade das transações guerreadas.

Na mesma toada, seguem arestos compilados com destaques:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAS. INVASÃO DE HACKERS. DEVER DE RESSARCIMENTO QUE SE 

RESTRINGE AOS VALORES DEPOSITADOS E QUE FORAM ILICITAMENTE 

DESCONTADOS. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM 

OFERECER SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. 

DANO MORAL. 'IN RE IPSA'. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR O 

CORRENTISTA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE 

COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. É incontestável o dever de 

reparação nos casos em que há violação de conta corrente por hackers. 

Contudo, a indenização por danos materiais restringe- se à quantia 

depositada na conta, eis que somente ela pertencia à parte lesada. 2. A 

obrigação de ofertar segurança às operações realizadas através da 

internet não é do correntista, e sim da instituição financeira. A instituição 

bancária é responsável, objetivamente, pelos danos causados aos seus 

correntistas pelos serviços por ela prestados. Verificado o evento 

danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar 

da prova do prejuízo, quando presentes os pressupostos legais para que 

haja a responsabilidade civil. 3. O arbitramento de indenização por danos 

morais deve levar em consideração as circunstâncias do caso, a 

gravidade do dano, a situação do ofensor e a condição do lesado, 

pautando-se na razoabilidade e proporcionalidade. Apelação Cível 

parcialmente provida”. (TJ-PR 9283967 PR 928396-7 (Acórdão), Relator: 

Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 15/08/2012, 15ª Câmara Cível);

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA.DESPESAS CONTESTADAS. 

ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GASTOS NÃO DEMOSNTRADOS. 

COBRANÇAS E INSCRIÇÃO INDEVIDAS. ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO.PREJUÍZOS EVIDENTES. DANO DEVIDO. Nos termos do 

art. 333, II, o banco não se desincumbiu do ônus de provar suas 

alegações, presumindo-se a veracidade dos fatos narrados na inicial. É 

pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que as instituições 

bancárias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos 

danos causados quando advindos de fraude ou delitos praticados por 

terceiros. No caso, a cobrança de valores indevidos somada à inscrição 

do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito são 

circunstâncias que justificam a imposição de indenização por dano 

material e moral condizente com o comportamento negligente do banco. 

Sobre o "quantum" indenizatório, este deve ser fixado de acordo com as 

peculiaridades do caso, de modo a proporcionar a vítima o necessário 

abrandamento da dor e ao mesmo tempo servir como penalidade de 

caráter pedagógico ao fornecedor, desestimulando-o a proceder com 

desídia, no futuro. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 

1567431-2 - Curitiba - Rel.: Hayton Lee Swain Filho - Unânime - - J. 

21.09.2016) (TJ-PR - APL: 15674312 PR 1567431-2 (Acórdão), Relator: 

Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 21/09/2016, 15ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ: 1892 28/09/2016).

Destarte, diante da ocorrência de ilícito contratual na função da atividade 

desenvolvida pelo requerido, como depositário, com as regras e condição 

também de mutuário, este deve responder objetivamente pelos riscos de 

sua atividade econômica.

Portanto, deve ser restituídos integralmente os valores surrupiados 

indevidamente das contas dos autores, inclusive desfeitas as transações 

que os suportaram, com juros moratórios legais de 1% ao mês (CC, arts. 

398 e 406; CTN, art. 161, § 1º; Súmula 54 STJ) e correção monetária pela 

variação mensal do INPC (Lei nº 6.899/1981). Tudo desde a data de 

realização das transações que desfalcaram as contas dos autores, isto é 

15/12/2014.

Mesmo que lamentavelmente a parte autora displicentemente não fez 

constar do seu pedido expressamente a aplicação de juros moratórios e 

correção monetária, devidamente, cabíveis são peremptoriamente, por 

força do disposto no art. 322, § 1º, do CPC, que a própria Lei os admite 

explicitamente, sem descartar nem mesmo os ônus dos honorários 

advocatícios ao sucumbente.

 “Art. 322 (...)

§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e 

as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”.

Logo, as restituições dos valores mencionados devem ser com juros 

moratórios e correção monetária nos patamares retrotraídos.

 Dos danos morais

 No que concerne ao dano moral, convém enfatizar que as pessoas 

jurídicas, em razão de sua própria natureza, não são passíveis de sofrer 

ofensa em sua honra subjetiva, que é atributo de direito da personalidade, 

inerente às pessoas físicas, ao homo sapiens.

Por outro lado, as empresas podem sofrer violação em sua honra objetiva, 

uma vez que também experimentam lesão em bem jurídico imaterial, como 

seu bom nome, sua imagem comercial ou negocial e seu conceito perante 

a opinião pública ou do seu setor de atividades, sem que isso reflita 

diretamente em seu patrimônio material.

Dessa forma, para configuração da ofensa à honra objetiva, o ato 

praticado deve atingir o nome, a imagem ou a reputação da pessoa 

jurídica, aquilo que ela goza de prestigio ou respeito no meio social, 

mercantil, financeiro etc. O que não foi demonstrado no caso concreto. 

Nenhum abalo intelectual verificado em tais atributos decorrentes dos 

desfalques sofridos.

Por ser a pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de 

sentir, por exemplo, emoção, ira e dor, estando por isso desprovida de 

honra subjetiva.

 Com efeito, sem vislumbre de ter sido o nome da requerente Auto Posto 

Pablo Ltda. maculado pela questionada conduta do banco requerido, não 

tendo gerado reflexos, por outro lado, em sua honra objetiva passíveis de 

indenização, de modo que deve ser afastada a condenação a título de 

danos morais atinente à pessoa jurídica.

 No entanto, no que diz respeito à pessoa física Geovane Borssatto, é 

possível, sim, a indenização por dano moral, haja vista que a requerente 

teve valores expressivos surrupiados indevidamente de sua 

conta-corrente, por longo tempo, com renitência do banco em resolver o 

problema das transferências indevidas, cuja falha efetivamente era dele, 

com nítida perspectiva de acosso intelectual dela por algo que o banco 

requerido não provou ser devido.

 Portanto, ante a falha na prestação do serviço de depósito por parte do 

requerido, vulnerando sobremaneira a situação da requerente por 

delongado tempo, que, aliás, ainda persiste, até mesmo incluindo o nome 

dela no Sisbacen por conta de saldo negativo decorrente desse episódio, 

ele deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais 

causados apenas à Geovane Borssatto, honra subjetiva, haja vista que a 

pessoa jurídica somente poderá ser reparada em danos morais quando 

violada sua honra objetiva.

 Calha consignar, ainda que o ônus da prova tenha sido invertido em favor 

do consumidor, a ele caberia comprovar a ocorrência de fato apto a 

ensejar a condenação do requerido ao pagamento de indenização por 

danos morais à pessoa jurídica. Ou seja, qualquer fato que pudesse ter 

resultado em abalo expressivo da honra objetiva dela. O que não restou 

minimamente aflorado.

Nesse passo, não há nos autos qualquer prova de que a conduta da parte 

requerida tenha abalado sua credibilidade ou afetado sua imagem perante 

terceiros em relação ao requerente Auto Posto Pablo Ltda.

 Deste modo, em virtude do sofrimento e aflição intelectual causada à 

requerente Geovane Borssatto pela falha no sistema de internet ou de 

transferência de valores da instituição financeira requerida, bem como 

pelo fato de que não restituiu integralmente os valores desviados da conta 

da requerente, revela-se necessário o deve indenizá-la moralmente.

 Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, 

em negrito:

 “INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - INVASÃO DE DADOS 

BANCÁRIOS VIA INTERNET - RETIRADAS INDEVIDAS EM CONTA 

CORRENTE - PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇO BANCÁRIO - 

OBSERVÂNCIA DO ART. 14 § 1º DO CDC - DANO EVIDENCIADO - 

REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM - MANUTENÇÃO. - Cabe à Instituição 

Financeira a prova de que não houve falha no seu sistema de segurança 

eletrônico, devendo, de outro modo, indenizar o cliente que teve dinheiro 

indevidamente retirado de sua conta. - Verificado o evento danoso surge 

a necessidade da reparação, não havendo cogitar-se da prova do 

prejuízo. - Na fixação do valor da indenização por dano moral, o Juiz deve 

levar em consideração, dentre outros elementos, as circunstâncias do 
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fato, a condição do ofensor e do ofendido, a fim de que o valor 

indenizatório não constitua lucro fácil para este e nem se mostre irrisório. - 

Recursos não providos.” (TJ-MG - AC: 10024101500957002 MG, Relator: 

Alvimar de Ávila, Data de Julgamento: 09/04/2014, Câmaras Cíveis / 12ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2014).

Em síntese final, evidenciado, portanto o dever de restituir os valores que 

foram desviados das contas de ambos os requeridos, com juros e 

correção monetária desde o evento danoso que se deu em 15/12/2015.

 No que tange ao quantum indenizatório, relativo ao dano moral à 

requerente ser humano, é de se levar em conta as peculiaridades do 

caso, pois a indenização deve ser fixada de modo a não causar 

enriquecimento ilícito de quem a recebe, bem como não pode servir de 

estímulo ao transgressor.

 De igual modo, a doutrina e a jurisprudência orientam que, para o seu 

justo arbitramento, o juiz deve levar em consideração o poderio econômico 

de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de 

relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a 

gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos 

negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações 

sociais e comerciais, o grau da culpa e a rapidez ou demora na atenuação 

da ofensa ou de seus efeitos.

Outrossim, para que se afigure mais justa, a indenização deve ter dupla 

função: a primeira, de cunho compensatório para a vítima, e a segunda, de 

cunho punitivo para o ofensor, como forma de desestimulá-lo de novas 

condutas de mesma natureza.

 A propósito, em negrito, as seguintes ementas:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-AUSÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - INCLUSÃO INDEVIDA DOS DADOS DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FATOS INCONTROVERSOS - 

DANO MORAL CONFIGURADO - 'QUANTUM'. [...] O 'quantum' indenizatório 

por dano moral não deve ser causa de enriquecimento ilícito nem ser tão 

diminuto em seu valor que perca o sentido de punição.” (Apelação Cível 

1.0024.10.155670-2/00’1, Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2013, publicação da súmula em 

09/08/2013);

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

- APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

ADQUIRIDOS E QUITADOS NO PRAZO CONTRATADO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - MANTER VALOR ARBITRADO. - A 

relação jurídica existente entre as partes litigantes é tipicamente de 

consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à lide. 

Assim, a responsabilidade é objetiva, prevista no art. 14 do CDC. - 

Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na não 

entrega dos produtos adquiridos pelo consumidor, a fornecedora deve 

responder pelos danos experimentados pelo autor, considerando a 

assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção 

de sua responsabilidade no que diz respeito à entrega do produto. - Os 

fatos narrados na inicial não constituem mero aborrecimento ou dissabor 

do dia a dia. Ao contrário, os fatos relatados configuram um grave 

desrespeito para com o consumidor que, repita-se, ficou meses impedido 

de premiar os seus clientes com as mercadorias compradas na empresa 

ré, causando-lhe frustrações e angústia diante da espera da entrega dos 

produtos. - O valor da indenização deve ser fixado com prudência, 

segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, 

servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta 

ilícita”. (TJ-MG - AC: 10079100140478001 MG, Relator: Evandro Lopes da 

Costa Teixeira, Data de Julgamento: 20/02/2014, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2014).

Os valores surrupiados da conta corrente de Geovane Borssatto totalizam 

a importância de R$ 45.000,00, sendo que desta importância R$ 35.000,00 

já foram restituídos pelo próprio banco, sem demora.

Logo, levando-se em consideração o tempo decorrido neste imbróglio para 

ver reconhecido seu direito à indenização e ao ressarcimento, bem como 

o valor que deve ser restituído à requerente Geovane Borssatto (R$ 

10.000,00), a condenação do requerido a título de indenização por dano 

moral nesta mesma quantia material do que deve ser devolvida se mostra 

plausível e adequada, nos limites do razoável e do que é proporcional. Ou 

seja, danos morais em R$ 10.000,00.

 Condenação em danos morais que deverá sofrer juros moratórios de 1% 

ao mês e correção monetária pela variação mensal no INPC, a partir da 

prolação desta sentença, nos termos dos arts. 406 do Código Civil e 161, 

§ 1º, do CTN, Súmula 362 do STJ e Lei nº 6.899/1981.

Do descumprimento da liminar - astreinte

Quanto ao pleito de aplicação da multa diária face ao descumprimento de 

liminar (astreinte), não merece prosperar, eis que não restou comprovado 

o não cumprimento da decisão judicial.

 Em que pese à própria alegação do requerido de não ter tido tempo hábil 

para atender os comandos judicias, de certo modo resistindo ao comando 

judicial, o que é lastimável, a parte requerente não se desincumbiu em 

apresentar documentos aptos a provar o descumprimento da r. decisão de 

p. 89/91. O que foi superado pela ordem judicial direta.

Os requerentes apresentaram às p. 177/184 extratos bancários de suas 

contas. Contudo, não há nada que comprove que os lançamentos 

constantes na conta do Auto Posto Pablo Ltda. quais sejam, (parcela 

financ emprest nro doc 0400000, 0400002 e 0400001) e na conta de 

Geovane Borssatto (pacote mensal nro doc 0122015 e 001201) 

referem-se as transações discutidas nos autos. Pode ser, mas não há 

segurança probatória que permite essa convicção insofismável e sem 

delongas.

 Ademais, a parte autora não demostrou a manutenção do seu nome nos 

órgãos de restrição de crédito, tampouco no Sisbacen, apresentando aos 

autos apenas relatório de informações detalhadas do Banco Central em 

que não foi possível localizar as transações discutidas nos autos, bem 

como comunicado do Serasa Experian que não comprova a restrição de 

fato.

 Destarte, considerando que a requerida não evidenciou o 

descumprimento da tutela concedida, não há que se falar em incidência 

das astreintes, razão pela qual fica afastada a pretensão nesse sentido.

 Da substituição processual e da regularização do polo ativo da lide

 Em atenção ao requerimento do banco pedindo a substituição processual 

em razão da sucessão por incorporação, que restou demonstrado, sem 

resistência da parte adversária, deve ser deferido, de modo que a 

legitimação subjetiva passiva esteja regularmente respaldada.

Noutro vértice, no cadastro da ação, ao ser distribuída, por falha do 

serviço distribuidor, não constou Geovane Borssatto como litisconsorte 

ativa, tal como anotado na inicial, a produzir registro na distribuição e 

incompleta anotação na capa dos autos. O que deve ser corrigido o 

quanto antes, de modo a exprimir a veracidade subjetiva ativa da lide para 

todos os fins e reflexos de direito material e processual decorrentes desta 

sentença.

 Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PROCEDENTE, em parte, os pedidos formulados, com resolução de mérito, 

para:

a) confirmar a liminar deferida, tornando-a definitiva, de modo a determinar 

que o requerido se abstenha definitivamente de inserir o nome dos autores 

nos cadastros restritivos de crédito (SPC/SERASA, Sisbacen, SCR ou 

afins), bem como de cobrar quaisquer juros, ou outro encargo que seja, 

lançados nas contas-correntes dos autores, relativamente às operações 

fraudulentas acima transcritas e abaixo definidas, já adiantado pela r. 

decisão de p. 89/91. E se já o tiver feito, que proceda a respectiva 

exclusão dos nomes deles em 10 dias, assim como dos juros ou quaisquer 

outros encargos mencionados, sob pena, aí, sim, de sofrer astreintes, 

desde logo fixadas em R$ 100,00 por dia;

 b) condenar o requerido, a indenizar a litigante Geovane Borssatto em R$ 

10.000,00, a título de indenização por danos morais, nos alicerces suso 

traçados.

 c) declarar indevidas as transferências bancárias denominadas “transf 

connect bank”, realizadas em 15/12/2015, na conta-corrente 00374-19 de 

titularidade do Auto Posto Pablo Ltda., de R$ 50.000,00 e R$ 23.500,00, 

bem como a contratação de crédito parcelado de R$ 42.050,02 e a 

realização de um TED no valor de R$ 45.000,00 da conta-corrente 

09448-23 de titularidade da segunda requerente Geovane Borssatto;

d) determinar os estornos, com as restituições devidas, das 

transferências bancárias, a saber: as quantias de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) e R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais) na 

conta-corrente: 00374-19, de titularidade do Auto Posto Pablo Ltda.; bem 

como do empréstimo no valor de R$ 42.050,02 (quarenta e dois mil e 

cinquenta reais e dois centavos); e R$10.000,00 (dez mil reais - em virtude 

de que da transferência de R$ 45.000,00, referente ao TED, R$ 35.000,00 

já foram restituídos), na conta-corrente: 09448-23, de titularidade da 

segunda requerente Geovane Borssatto, livre de quaisquer ônus ou 
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encargos financeiros, senão com juros moratórios e correção monetária 

desde que realizadas, isto é, 15/12/2014, nas bases retro expendidas;

e) condenar a parte requerida a pagar as custas e as despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que 

arbitro em 10%, sobre o valor das condenações e restituições (alíneas “b 

e d” deste dispositivo).

f) deferir a substituição processual do polo passivo, em virtude da 

demonstrada e reconhecida sucessão empresarial de HSBC Bank Brasil 

S/A. pelo Banco Bradesco S/A., promovendo-se as anotações no 

Distribuidor e na capa dos autos a constar este, não mais aquele, como 

requerido;

f) determinar a regularização do polo ativo da lide, acrescentando, como já 

deveria ter ocorrido desde a distribuição, o nome da segunda autora, 

como tal Geovane Borssatto.

 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.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 163571 Nr: 11485-86.2011.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON RODRIGUES NOVAES & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA MP LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão do processo suscitado à p. 126, pelo prazo 

de 30 dias.

Decorrido o prazo, manifeste-se a parte autora pugnando o que entender 

de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 177173 Nr: 12959-58.2012.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO FREITAS LORENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO ALBERTO PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se os advogados das partes acerca do retorno dos autos à 

Instância, para no prazo legal, requererem o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1006728-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESSAMIA CRISTINA DE PAULA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006728-85.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ESSAMIA 

CRISTINA DE PAULA DOS SANTOS REQUERIDO: SANGALETTI 

SANGALETTI & CIA LTDA Vistos etc. Emitida certidão de crédito conforme 

ID nº 14064531, pela 2ª Vara do Trabalho de Sinop, reconhecendo o 

crédito de R$ 24.441,29, dispensada sem justa causa, com aviso prévio 

indenizado, reconhecido pela Justiça do Trabalho, como constatado pelos 

documentos coligidos com a inicial, quando promoveu ação trabalhista, 

sagrando-se parcialmente vitoriosa na quantia ora em habilitação. 

Portanto, trata-se de habilitação retardatária de crédito, apresentada antes 

da homologação da assembleia geral de credores, na qual será tratada 

como impugnação tempestiva de crédito, a teor do art. 10, § 5. °, da Lei n.° 

11.101/2005. Desta feita, determino o apensamento desta habilitação de 

crédito à recuperação judicial de n.° 1002346-20.2016.8.11.0015, 

intimando-se a recuperanda e o administrador judicial. Destarte, sem óbice, 

por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, defiro-a. Nada impede, contudo, 

pelo contrário, recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados 

convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de agosto de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007498-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO)

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINCOLN MICHEL BRAGA PRESOTTO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007498-78.2018.8.11.0015. AUTOR: BERTI PECAS E 

SERVICOS LTDA - EPP RÉU: LINCOLN MICHEL BRAGA PRESOTTO Vistos 

etc. Ação monitória consubstanciada em “Contrato de Confissão de 

Dívida”, com disponibilização de mercadorias ofertado pela parte autora 

Beti Peças e Serviços Ltda-EPE, a parte requerida Lincoln Michel Braga 

Presotto, cujo valor disponibilizado pela autora e utilizado pela ré não teria 

sido adimplido, embora utilizados meios suasórios para tal mister. Os 

documentos apresentados nos ID’s nº 14414129, 14414139, apontam, 

com efeito, a existência de relação jurídica entre as partes indicando 

possível pendência na liquidação do valor disponibilizado. Destarte, 

presentes estão às condições da ação, tendo a parte autora interesse 

processuais para o manejo da presente lide. Logo, cite-se a parte 

requerida para pagar o débito apresentado em 15 dias; ou, querendo, 

neste mesmo prazo, oferecer embargos monitórios. Expeça-se mandado 

de citação e pagamento, na forma requerida, cientificando-se a parte 

demandada que o pronto pagamento a isentará das custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que a parte requerente dará quitação da 

obrigação, nos termos do § 1° do artigo 701, do Código de Processo Civil. 

Advirta-se ainda a parte requerida de que se não houver cumprimento da 

obrigação e nem oferecimento de embargos no prazo assinalado, poderá 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, hipótese em que o 

processo prosseguirá na forma prescrita no artigo 513 e seguintes do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de agosto de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1006196-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO JOSE SCUSSIATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SASSO ANDREOTTO OAB - MT19981/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE BALBINA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006196-14.2018.8.11.0015. AUTOR: ARMANDO JOSE 

SCUSSIATO RÉU: VALDETE BALBINA DE SOUZA Vistos etc. Pedido de 

assistência judiciária gratuita que Armando José Scussiato, devidamente 
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qualificado, apresentou no bojo da ação de despejo, visando obter a 

benesse na presente demanda. É o sucinto relato. Decido. A declaração 

de pobreza não prevalece quando sinais objetivos de confortável situação 

econômico-financeira a desvanecem, a informar condições de arcar com 

as custas e as despesas processuais. Na exordial o autor embora tenha 

declarado ser pobre, não aparenta pobreza na acepção da palavra, haja 

vista que não apresentou qualquer dado sólido que pudesse 

consubstanciar a pretendida justiça gratuita, trouxe apenas a declaração 

de hipossuficiência. Assim, resta claro que o demandante não é pessoa 

pobre na acepção jurídica do termo, pois na ação em questão procura-se 

o despejo de seu inquilino, comprovado portanto que possui propriedade, 

mesmo que sustente não ter IRPF, CTPS, ou qualquer outro meio de 

registro de comprovação da benesse, assim sendo, não preenche os 

requisitos autorizadores para a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. As circunstâncias observadas afastam o benefício, que é 

garantido ao pobre na razoável acepção do termo e não aos que 

simplesmente o declaram nos autos, sob pena de banalizar o que deve ser 

resguardado a quem de direito, de acordo com o mandamento 

constitucional expresso. Alguém nas condições objetivamente observadas 

não pode ser considerado pobre, sob pena vulgarizar o termo e estender 

o beneficio a todos, sem discriminação legal. Portanto convém prover as 

custas e despesas pertinentes ao processo, tendo em vista que os 

fatores objetivamente apontados indicam ter condições financeiras para 

suportar os ônus do processo, mormente pelos valores indicados nos 

autos. Calha acentuar que a mera afirmação da parte não obsta a que o 

magistrado indefira o benefício vindicado, havendo nos autos fundadas 

razões para tanto, pois a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito 

ao Poder Judiciário, inspiração ainda do art. 5.°, inciso LXXIV, daqueles 

realmente hipossuficientes e que evidenciarem essa condição. Aliás, 

invés de “declararem” a hipossuficiência, a norma constitucional emprega 

o vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de 

suprir as regulares custas judiciais. A redação do aludido dispositivo 

constitucional é do seguinte teor (com destaque): “Art. 5.° ... (...) LXXIV – 

o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse vértice, lecionam Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de processo civil 

comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, p. 1.429: 

“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de 

critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” Entretanto, o 

benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente 

para evitar distorções da lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do 

amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos 

do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio 

de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso 

XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao 

que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de 

pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não 

estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte 

no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Embargos à execução de título extrajudicial. Pedido de Assistência 

Judiciária Gratuita. Indeferimento. Pessoa física. Agricultor. Apresentação 

de declaração afirmando não ter condições econômicas de arcar com as 

custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu 

próprio sustento e de sua família. Presunção relativa de veracidade. Falta 

de motivos concretos para afastá-la. Concessão dos benefícios da justiça 

gratuita que se impõe, nos termos da Lei n.º 1.060/50. Pessoa jurídica. 

Impossibilidade de análise da sua real situação financeira. Ausência de 

documentos idôneos a demonstrar que a cooperativa não tem condições 

de efetuar o pagamento das despesas processuais. Não comprovação da 

necessidade do beneplácito. Ônus que compete exclusivamente à pessoa 

jurídica. Aplicação da Súmula n.º 481 do STJ. Hipossuficiência econômica 

não configurada. Recurso parcialmente provido”. (TJ-PR; Ag Instr 

0931440-5; Medianeira; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Laertes 

Ferreira Gomes; DJPR 22/08/2013; pág. 658); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE 

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INCAPACIDADE 

FINANCEIRA. AGRICULTOR. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRETENSÃO AO 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL. RECURSO IMPROVIDO. É 

de ser afastada a preliminar de inadmissibilidade do recurso, quando o 

agravante comprova a sua tempestividade com a ciência do seu patrono, 

diretamente, na decisão recorrida. Para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, se faz necessária a comprovação da hipossuficiência 

econômica em arcar com as custas e despesas do processo, devendo 

ser indeferida quando a parte se qualifica como agricultor, possui 

advogado constituído e pretende com a lide ser ressarcido com as 

despesas de instalação de equipamentos de energia elétrica rural”. 

(TJ-MT; AI 66992/2013; Nova Monte Verde; Primeira Câmara Cível; Rel. 

Des. Marcos José Martins de Siqueira; Julg. 03/09/2013; DJMT 12/09/2013; 

pág. 13). Isto posto, indefiro o benefício da Assistência Judiciária, nos 

termos do art. 5.°, caput, da Lei n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo a parte autora preparar o 

feito em 15 dias, na forma da Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001 e das disposições do art. 290 do Código de Processo 

Civil. Caso não haja o preparo no referido lapso, será cancelada a 

distribuição e consequentemente extinto o processo sem alcance de 

mérito, equivalendo ao indeferimento da petição inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006861-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA DIAS FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006861-30.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SAMARA DIAS 

FIGUEIREDO Vistos etc. Ação de Busca e Apreensão de rito especial pelo 

Decreto-Lei n.° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n.° 

10.931/2004, de um veículo, marca MARCA/MODELO: Volkswagem , 

modelo: Golf Sposrtiline 1.6, ano fabricação 2013, CHASSI: 

9BWAB41J6D1013322 placa: OBA 9273, Renavam: 00517673479, cor 

BRANCO, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de um 

financiamento de R$ 41,367,70, mediante Contrato de alienação Fiduciária 

Grupo 7841, Cota 187, garantido por alienação fiduciária o objeto da lide, 

nos termos da cópia inclusa do instrumento contratual, incorrendo em 

mora conforme documentação apresentada. É breve síntese. Decido a 

pretensão liminar. O bem está suficientemente descrito no contrato, sendo 

que este instrumento, por sua vez, sugere os autos, foi registrado na 

repartição de trânsito com atribuição para o controle dessa espécie de 

veículo, na forma dos arts. 1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte 

demandada constituída por meio de instrumento de protesto, deixando 

clara a constituição da mora. Nestas circunstâncias, atendidos os 

requisitos legais, com a parte requerida inadimplente e em mora; e o bem, 

suficientemente descrito no contrato, cujo instrumento foi devidamente 

registrado no DETRAN, a confirmar que efetivamente encontra-se alienado 

fiduciariamente. Assim, nos termos do Decreto-Lei n.° 911/1969 e do 

Código Civil, defiro liminarmente a medida. Para tanto, expeça-se mandado 

de busca a apreensão, depositando-se o bem com o requerente, o qual 

deverá ser mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo. Nos 

termos do art. 3.° e §§ do Decreto-Lei n.° 911, de 1.° de outubro de 1969, 

executada a medida liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, 

para, caso queira, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, 

se lhe aprouver, pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) 

dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do 

ônus. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 06 de agosto de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito
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2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278026 Nr: 14859-37.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DIAS DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Indefiro o pedido de ordem de arrombamento e requisição de força 

policial, diante da ausência dos requisitos elencados no artigo 846 do 

NCPC.

2. No mais, expeça-se novo mandado de busca e apreensão nos termos 

da decisão proferida à fl. 32/32v.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 231471 Nr: 6509-94.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVOURA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ROTILLI, NAIR TERESA ROTILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES NEITZKE - 

OAB:8234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO a parte autora a manifestar-se quanto a 

proposta de honorários periciais de fls. 145/161 e caso concorde, 

providenciar o depósito do referido valor nos termo da decisão de fls. 141. 

Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 201347 Nr: 3971-77.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO ANSELMO ALVES & CIA LTDA – 

ME, AGUINALDO ANSELMO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO os advogados da parte autora a 

manifestarem-se quanto a certidão negativa (fls. 120). Prazo: 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 296259 Nr: 6114-34.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR LUIZ DAGHETTI, ANTÔNIO CONTINI, ELLEN 

SCHNEIDER CONTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, MAURICIO FERREIRA CAMPOS G DE 

PAULA - OAB:9456

 Em observância ao ato nº 330/2018-PRES-TJMT, que autorizou a remoção 

deste magistrado para o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, e, 

sobretudo, aos artigos 5º, LXXVIII, 37, caput, e 93, XII, da Constituição 

Federal, visando garantir a celeridade, eficiência e ininterrupção da 

atividade jurisdicional no juízo da 2ª vara cível local (CNGCGJ/MT 1.342, § 

3º), determino manter os autos conclusos em gabinete, e, 

concomitantemente, comunicar o juiz substituto legal para devida e 

oportuna análise e julgamento desta ação cível.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 296259 Nr: 6114-34.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR LUIZ DAGHETTI, ANTÔNIO CONTINI, ELLEN 

SCHNEIDER CONTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, MAURICIO FERREIRA CAMPOS G DE 

PAULA - OAB:9456

 Vistos em correição.

Em consulta realizada hoje (30.10.2017) ao Sistema de Inspeção e 

acompanhamento de Produção (SIAP), constata-se a existência de 344 

(trezentos e quarenta e quatro) processos conclusos há mais de 60 

(sessenta) dias no gabinete, ainda não correicionados, restando apenas 

02 (dois) dias úteis para o término da correição ordinária de 2017.

Diante disso, considerando a complexidade da causa e os fatos 

individualmente considerados, não havendo tempo hábil para análise 

criteriosa e impulso adequado durante a correição, determino a inclusão 

do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após o 

período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

Intimem-se.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006820-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO 

HOSPITALARES LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LEVY NOGUEIRA DE BARROS OAB - SP235730 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006820-63.2018.8.11.0015. AUTOR: SODROGAS 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO 

HOSPITALARES LTDA. RÉU: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE 

SINOP Vistos, etc... Intime-se a Requerente para que efetue o pagamento 

das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma como 

determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de 

Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007092-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BORDINHAO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIO APARECIDO PINTO OAB - SP348656 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007092-57.2018.8.11.0015. AUTOR: JEFFERSON 

BORDINHAO DE JESUS RÉU: SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

Vistos, etc... Intime-se o Autor para que, no prazo de 15 dias, cumpra o 
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disposto no art. 319, VII do CPC, manifestando o seu interesse ou não na 

audiência de conciliação, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006891-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO MORGENSTERN WAGNER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006891-65.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: EVANDRO 

MORGENSTERN WAGNER Vistos, etc... Intime-se a Requerente para que 

efetue o pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na 

forma como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006733-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CENI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006733-10.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RONALDO 

CENI REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, etc... Trata-se de 

liquidação de sentença, originária da sentença prolatada nos autos da 

Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita na Comarca 

de Rio Branco, Estado do Acre, cuja decisão determinou que os valores a 

serem restituídos aos interessados deverão ser apurados em liquidação 

de sentença, podendo ser proposta no foro do seu domicilio. Dispõe o art. 

509, § 2º do CPC, que quando a apuração do valor depender apenas de 

cálculo aritmético, o credor poderá promover o cumprimento da sentença. 

Deste modo, determino a intimação do Exequente para que, no prazo de 15 

dias, emende a inicial, adequando os pedidos ao cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 513 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007102-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MAXIMIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007102-04.2018.8.11.0015. AUTOR: GEOVANI 

MAXIMIANO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc... Considerando que no polo passivo da presente ação consta 

o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, deve o presente feito tramitar 

perante o juízo da 6ª Vara Cível local (Fazenda Pública). Deste modo, 

declino da competência e determino a redistribuição do presente feito à 6ª 

Vara Cível desta Comarca. Baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005169-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO ANTONIO BACCIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO LUIS SBARDELOTTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005169-93.2018.8.11.0015. AUTOR: LEONILDO 

ANTONIO BACCIN RÉU: LEANDRO LUIS SBARDELOTTO Vistos etc... 

LEONILDO ANTONIO BACCIN ajuizou ação de cobrança em face de 

LEANDRO LUIZ SBARDELOTTO. Alega o Autor que é credor do Réu do 

valor de R$ 30.000,00 (trinta mil), representado pelo contrato de 

arrendamento agrícola, com vencimento em 30 de março de 2004. Afirma 

que diante da inadimplência do Réu, protestou o título em 25 de fevereiro 

de 2010, sendo que o valor atualizado do total da dívida é de R$ 

175.253,85 (cento e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais 

e oitenta e cinco centavos). Destacou que tentou por varias vezes 

resolver de forma amigável, sendo que todas infrutíferas, razão pela 

busca a tutela deste juízo. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de ação de 

cobrança ajuizada por Leonildo Antonio Baccin em face de Leandro Luiz 

Sbardelotto. Nos termos do art. 332, § 1º, do Código de Processo Civil, é 

lícito ao juiz reconhecer de ofício a prescrição, instituto que foi concebido 

como mecanismo de extinção do direito de exigir do devedor o 

cumprimento forçado de uma obrigação não cumprida. O Código Civil 

dispõe que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se 

extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os seus art. 205 e 

206. Compulsando os autos, verifico ter ocorrido à prescrição da 

pretensão do Autor, tendo em vista que no presente caso aplica-se o 

artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, onde dispõe que prescreve em 

cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 

instrumento público ou particular. Neste sentido: ARRENDAMENTO RURAL 

– COBRANÇA – INTERESSE DE AGIR – PRESCRIÇÃO – Ação de cobrança 

julgada parcialmente procedente para condenar o requerido a pagar aos 

autores a quantia equivalente a 25 toneladas de cana por alqueire, ao ano, 

entre 26 de agosto de 2008 e 26 de agosto de 2013, reconhecida a 

sucumbência recíproca - Apelante (réu) que se insurge contra a parcial 

procedência da ação, insistindo nas teses de falta de interesse de agir, 

aplicação do prazo prescricional relativo à pretensão de ressarcimento de 

enriquecimento sem causa, realização dos pagamentos diretamente aos 

genitores enquanto vivos e, por fim, inexistência de prova do preço da 

tonelada de cana apontado nos autos – Presença de interesse de agir em 

juízo diante da resistência jurídica do réu à pretensão dos autores e de 

necessidade e adequação da ação judicial para tal satisfação – Prazo 

prescricional quinquenal na hipótese dos autos, relativo à cobrança de 

dívidas constantes em instrumento particular, nos termos do artigo 206, § 

5º, I, do Código Civil – Pagamentos alegados pelo réu que não foram 

comprovados – Divergência de valores praticados para a cana de açúcar 

na época dos fatos a ser apreciada em sede de cumprimento do julgado – 

Sentença mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso 

d e s p r o v i d o .  ( T J - S P 3 0 0 0 1 9 5 5 3 2 0 1 3 8 2 6 0 3 0 0  S P 

3000195-53.2013.8.26.0300, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data 

de Julgamento: 12/06/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 12/06/2018) Desta forma, considerando que entre a data de 

vencimento do título, 30.03.2004, e a data de propositura da ação, 

17.05.2018, se passaram mais de 14 anos, com fundamento no art. 332, § 

1º do CPC, julgo improcedente liminarmente os pedidos do Autor e nos 

termos do art. 487, inciso II, do CPC, declarando resolvido o mérito do 

processo. Custas pela Autora, ficando sua cobrança condicionada ao 

disposto no artigo 98, § 3º do CPC, eis que concedo a ele os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Sem honorários, eis que não houve a 

triangulação processual. Com o trânsito em julgado, observe a Srª Escrivã 

o disposto no § 2º do art. 332 do CPC e, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007533-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE FEIL LEAL (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007533-38.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ROSANE FEIL LEAL Vistos, etc... Devidamente comprovada a 

mora da devedora, conforme instrumento de protesto de ID. 14436110, 

defiro a liminar e, consequentemente, determino que se expeça o 

competente mandado de busca e apreensão, visando apreender o veículo 

descrito na inicial, depositando-o nas mãos do representante legal do 

Autor. Cinco dias após executada a liminar acima deferida, a devedora 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, acrescido das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei 

nº 911/69. Executada a liminar, cite-se a Requerida para que no prazo de 

15 dias conteste a presente ação, sob pena de confissão e revelia. 

Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a Requerida, expedindo-se 

o necessário. Contestado ou não o pedido, volte-me conclusos para 

decisão. Advirta o depositário que o bem somente poderá ser retirado 

desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena de 

responder pelos danos que vier dar causa. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 03 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005674-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE SOUSA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1005674-84.2018.8.11.0015. AUTOR: 

MARLENE DE SOUSA LEITE RÉU: AYMORE Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que diferente do alegado na inicial, a autora Marlene não é 

do lar, nem solteira e nem hipossuficiente, eis que o documento ID 

13492678 demonstra que ela se declara vendedora/autônoma, que 

trabalha na empresa denominada Marlene Roupas e possui rendimento 

mensal de R$ 3.800,00, além de ser casada com Edilson Luiz Romani, CPF 

nº 903.183.661-34. Referido documento demonstra anda que a autora 

adquiriu um veículo no valor de R$ 55.000,00, pagando uma entrada de R$ 

32.000,00 à vista e financiando a diferença em 48 parcelas mensais de R$ 

823,82. Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário, verifico ainda que o casal possui diversos veículos, tais como 

Lifan 530, placa QBJ-2002, Chevrolet S10, placa OBI-7560, Hyundai HB20, 

placa QBS-3417 e Honda BROS, placa QBG-2759. Tais fatos evidenciam 

que a autora não é hipossuficiente como alegado na inicial, tanto que 

contratou perito contábil na longínqua cidade de São Paulo-SP para 

realizar um laudo pericial no contrato de financiamento que pretende 

revisar, doc. ID 13492718. Por todo o exposto, indefiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, facultando o pagamento das custas 

processuais em seis parcelas mensais, vencendo-se a primeira em cinco 

dias e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, o que faço com 

fundamento no art. 98, § 6º do CPC. Intime-se a autora para que proceda 

ao pagamento das custas processuais, em seis parcelas mensais e 

sucessivas, vencendo-se a primeira em cinco dias, sob pena de extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005025-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANY FRANCA ZIMPEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

 

Intimar o advogado do autor dos despachos de IDs 14291410 e 14415671 

abaixo transcritos. Vistos, etc. Nos termos do art. 219 c/c art. 308 do CPC, 

recebo o pedido principal, ID 13746458, e determino a intimação da 

executada, para que no prazo de 15 dias satisfaça a obrigação, 

entregando à exequente, a quantidade de “3.504.600,00 KG (TRÊS 

MILHÕES, QUINHENTOS E QUATRO MIL E SEISCENTOS QUILOGRAMAS) 

DE SOJA, EQUIVALENTE A 58.410 (CINQUENTA E OITO MIL, 

QUATROCENTOS E DEZ) SACAS DE 60 KG DE SOJA, “CONFORME 

PADRÕES E QUALIDADE” ESTABELECIDOS NO CONTRATO, NO LOCAL 

DE ENTREGA DESIGNADO NA CLÁUSULA DO CONTRATO”, ou 

independentemente da segurança do Juízo, ofereça embargos no prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 914 e seguintes do CPC. Conste do 

mandado que não sendo satisfeita a obrigação e nem depositada a coisa 

no prazo determinado, incidirá multa de R$ 3.000,00 por dia de atraso. Fixo 

os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa. Faça 

constar no mandado de citação, ordem de busca e apreensão, cujo 

cumprimento se dará de imediato, se a executada não satisfizer a 

obrigação no prazo acima determinado. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO Vistos, etc. Oficie-se ao juízo 

deprecado (Carta Precatória nº 11335-38.2018.811.0100 de 

Brasnorte-MT) para que proceda a classificação e avaliação das 

20.692,92 sacas de soja arrestadas na referida missiva, devendo ser 

mensurada a quantidade de soja padrão e de soja avariado. No mais, 

aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento nº 1007705-25.2018, 

doc. ID 14096465. Intime-se. Cumpra-se. CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇAO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005025-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANY FRANCA ZIMPEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

 

Intimar o advogado do executado dos despachos de IDs 14291410 e 

14415671 abaixo transcritos. Vistos, etc. Nos termos do art. 219 c/c art. 

308 do CPC, recebo o pedido principal, ID 13746458, e determino a 

intimação da executada, para que no prazo de 15 dias satisfaça a 

obrigação, entregando à exequente, a quantidade de “3.504.600,00 KG 

(TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E QUATRO MIL E SEISCENTOS 

QUILOGRAMAS) DE SOJA, EQUIVALENTE A 58.410 (CINQUENTA E OITO 

MIL, QUATROCENTOS E DEZ) SACAS DE 60 KG DE SOJA, “CONFORME 

PADRÕES E QUALIDADE” ESTABELECIDOS NO CONTRATO, NO LOCAL 

DE ENTREGA DESIGNADO NA CLÁUSULA DO CONTRATO”, ou 

independentemente da segurança do Juízo, ofereça embargos no prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 914 e seguintes do CPC. Conste do 

mandado que não sendo satisfeita a obrigação e nem depositada a coisa 

no prazo determinado, incidirá multa de R$ 3.000,00 por dia de atraso. Fixo 

os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa. Faça 

constar no mandado de citação, ordem de busca e apreensão, cujo 

cumprimento se dará de imediato, se a executada não satisfizer a 

obrigação no prazo acima determinado. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO Vistos, etc. Oficie-se ao juízo 

deprecado (Carta Precatória nº 11335-38.2018.811.0100 de 

Brasnorte-MT) para que proceda a classificação e avaliação das 

20.692,92 sacas de soja arrestadas na referida missiva, devendo ser 

mensurada a quantidade de soja padrão e de soja avariado. No mais, 

aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento nº 1007705-25.2018, 

doc. ID 14096465. Intime-se. Cumpra-se. CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇAO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004140-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOREIRA DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA BELARMINA OLIVEIRA DA SILVA (RÉU)
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Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito visto que a 

correspondência encaminhada para citação da requerida foi recebida por 

pessoa alheia aos autos. Caso requerida a expedição de carta precatória 

deverá recolher as guias para expedição de Carta Precatória a ser 

encaminhada para a Comarca de Alta Floresta - MT, com a finalidade de 

proceder a citação, sendo que referidas guias que encontram-se 

disponíveis no site www.tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001122-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO CANDIDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

DECISÃO REFERENTE AO AI 1000020-49.2017.8.11.9005

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005709-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. T. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO NEGATIVA Certifico, eu Oficial de Justiça desse Juízo abaixo 

assinado que, em cumprimento ao respeitável mandado do M. M. DR. JUIZ 

DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SINOP/MT, extraído dos 

autos da ação nº 1005709-78.2017 e ai sendo, no endereço indicado 

existem quatro casas edificadas, mas segundo informação da moradora 

da casa da parte da frente, Sra. Sandra (dia 09/05/18), a referida senhora 

reside no endereço à aproximadamente dois anos e não conhece a 

requerida. No dia 18/05 retornei ao endereço e dessa vez consegui 

conversar com a moradora da ultima casa, Sra. Cleonice que, afirmou 

residir no endereço à aproximadamente seis anos e que não conhece a 

requerida e que não se lembra de nenhum veiculo com a descrição do bem 

a ser apreendido. Para que não reste nenhuma dúvida, retornei ao 

endereço no dia de hoje, para tentar localizar os outros moradores, mas 

infelizmente as casas sempre estão fechadas. Ante ao exposto, devolvo 

o respeitável mandado em cartório. O referido é verdade e dou fé. 

Sinop/MT, 21/05/2018. CELSO DE OLIVEIRA MARQUES Oficial de Justiça 

REQUERIMENTO Venho por intermédio deste, requerer o ressarcimento de 

valores, correspondente a duas diligencias urbanas. Atenciosamente 

CELSO DE OLIVEIRA MARQUES Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004272-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSO RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Izanete Weisshaupt, Oficiala de Justiça, 

certifico que me dirigi ao endereço que consta no mandado no dia 

11/07/2018, nos Bairros Residencial Belvedere I e Belvedere II, procurei 

pela empresa PISO BOM e não consegui encontrar. Informo que estes dois 

bairros, são bairros novos e consegui encontrar apenas uma casa em 

construção, porém não havia ninguém para buscar informações. PEDE-SE 

PARA A PARTE AUTORA ME ACOMPANHAR NA DILIGENCIA PARA 

MOSTRAR ONDE É O LOCAL CORRETO. Fico a disposição e no aguardo. 

Pelo motivo exposto, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA – ME. O 

referido é verdade e dou fé. SINOP/MT, 13 de julho de 2018. IZANETE 

WEISSHAUPT Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005976-16.2018.8.11.0015

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:

DANIELE POZZOBON (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito das diligências solicitadas pelos oficiais de justiça no ID 

14457227, devendo para tanto recolher a guia no valor de R$ 1.164,00 

(um mil e cento e sessenta e quatro reais) através do site www.tjmt.jus.br 

– acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia de complementação de 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 Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008973-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE ASSIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico em cumprimento ao presente 

mandado que diligenciei ao endereço indicado, ou seja, na Rua das 

Azaléias, nº 573, Jardim Botânico, nesta cidade de Sinop/MT, por três 

vezes consecutivas, em dias e horários diferentes, e não logrei êxito em 

encontrar o veículo objeto da busca e apreensão, ou seja, “um veículo 

marca Volkswagen, modelo JETTA, ano/modelo 2010/2010, placa 

ARN-4777, da cor preta ”, sendo da terceira vez pedi informações e lá 

falei com o Sr. Aparecido Soboleski, que disse não conhecer o requerido 

FLÁVIO DE ASSIS, que mora naquele endereço a mais ou menos quatro 

meses e nada soube informar sobre o veículo. Assim, pelos motivos 

expostos, DEIXEI de proceder a APREENSÃO do veículo acima citado, bem 

como DEIXEI DE CITAR a requerido FLÁVIO DE ASSIS, e devolvo o 

presente mandado em Cartório para as providências de praxe, bem como 

requerido a intimação da parte autora para efetuar o RESSARCIMENTO 

das diligências empenhadas com recursos próprios no valor de R$ 84,00 

(oitenta e quatro reais). Dou fé. SINOP/MT, 25 de maio de 2018. NORANEY 

JOAQUIM DE SOUSA Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001267-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico ao cumprir a determinação do MM. 

Juiz de Direito diligenciei em diversas datas e horários ao endereço 

constante no mandado, inclusive nesta data às 6h07min, onde procedi 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 499 de 629



com a Busca, porém DEIXEI de proceder com a APREENSÃO do bem 

descrito no mandado, bem como DEIXEI de proceder com a CITAÇÃO de 

ANDERSON RIBAS CARDOSO visto que no endereço do mandado estão 

edificados quatro apartamentos e não foi possível localizar nem o bem 

nem o requerido. Indagando no local o Sr. Anderson não é pessoa 

conhecida. Diante do exposto devolvo o presente mandado no aguardo de 

novas determinações. O referido é verdade e dou fé. João Carlos Girardi, 

Oficial de Justiça, Mat. 7660. SINOP/MT, 6 de julho de 2018. JOAO 

CARLOS GIRARDI Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007448-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé, em cumprimento ao 

mandado, expedido pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito da Sexta Vara Cível 

da Comarca de Sinop - MT, que me dirigi ao endereço indicado, sito a Av. 

das Acácias, nr. 478, Bairro Jardim Botânico, sede do município de Sinop 

MT e ai estando não logrei êxito de realizar a citação determinada. No local 

estava o Sr. Edilson fazendo a pintura do estabelecimento, que realmente 

está identificado como escritório de advocacia Macedo Advogados. O Sr. 

Edilson afirmou que o prédio está em reformas, sua parte é a pintura e 

ignora para onde mudou a advogada Janaina Macedo Ribeiro Possmoser. 

Como na frente consta os telefones 99958-3525 e 3515-6947, telefonei 

diversas vezes para o celular e sempre ouvi a mensagem de 

encaminhamento para a caixa postal. Para o nr. 3515-6947 a mensagem é 

de que não foi possível completar a ligação. Diante do exposto e 

considerando não poder continuar com o mandado devido ao período 

aquisitivo de férias, devolvo o mesmo a cartório para os devidos fins. O 

referido é verdade SINOP/MT, 13 de julho de 2018. PLINIO MENDONCA 

Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001374-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRO GEMELLI JUNIOR (RÉU)

ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI (RÉU)

AUTO POSTO RENASCER LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Izanete Weisshaupt, Oficiala de Justiça, 

certifico que me dirigi ao endereço que consta no mandado no dia 

10/07/2018, (BR 163, em frente a empresa Terra Way, casa nos fundos 

do posto em construção). Lá estando fui recebida pela mãe da Sra. Eliane, 

que me informou que a mesma estava trabalhando, que ela sai de casa 

para trabalhar as 6horas da manhã e volta as 20horas, que não vem 

almoçar em casa. Não me informou seu local de trabalho nem mesmo seu 

telefone. Em relação ao Requerido Ciro, a mesma me informou que ele 

separou-se de sua filha, que mudou para Campo Grande – MT., que 

trabalha no Posto Katia Locatelli, que o posto está está localizado na BR, 

no Trevo da saída para SÃO PAULO. Pelo motivo exposto, NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AUTO POSTO 

RENASCER LTDA, e seus representantes. O referido é verdade e dou fé. 

SINOP/MT, 13 de julho de 2018. IZANETE WEISSHAUPT Oficial de Justiça 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010730-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARTINS DA SILVA - ME (DEPRECADO)

 

Intimar o advogado do autor DR.AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR para 

que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito das diligências 

complementares solicitadas pelo Oficial de Justiça conforme ID 10144660, 

a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação e apreensão, na 

distância percorrida com seu veículo de 320 Kms rodados, sendo o valor 

de R$ 3,90 o Km rodado, devendo para tanto recolher a guia através do 

site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia de complementação de diligência – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior repasse ao 

oficial de justiça, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ, SOB 

PENA DE PROTESTO e, após devolução da deprecata a comarca de 

origem conforme solicitado na petição de ID 14563151.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010246-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS HENRIQUE MASCARELLO (AUTOR)

ANTONIO LEUCIR MASCARELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO OAB - MT0009669S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

 

Certifico, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) dos Autores, DRª. ANA PAULA FINGER MASCARELLO, para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 10( dez) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 78184 Nr: 6549-91.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRANTE CHIARELLO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON MARQUES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, MARCELO NOGUEIRA - OAB:92150 

OAB/MG, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Intimar os advogados das partes Dr. RAFAEL BARION DE PAULA, 

MARCELO NOGUEIRA e ADRIANO BULHÕES DOS SANTOS de que fora 

designado pela leiloeira judicial o dia 22 de agosto de 2018, a partir das 

10:00 horas para o 1º Leilão e 22 de agosto de 2018, a partir das 13:00 

horas, para o 2º leilão, o qual se realizará através do site 

www.balbinoleilões.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 332808 Nr: 11319-10.2018.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NELI PIMENTEL FUCKS, SARITA FUCKS 

SCHOENKNECHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA DE SOUZA 

CORDEIRO - OAB:MT/23327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na 

exordial, para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que providenciem o tratamento adequado à parte 

Requerente, qual seja, “IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO 

ATRIOVENTRICULAR”, conforme Laudo Médico de fls. 24, com 

fornecimento, caso necessário, de transporte via UTI móvel, além de todos 

os procedimentos necessários para sua recuperação, devendo, para 

tanto, serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO 

da ORDEM e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e 

REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela 

IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a 

este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de 

IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS).Ainda, caso dependam do 

NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio 

de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, 

também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, o 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município ou 

pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do Laudo 

Médico de fls. 24, e do documento de fls. 28.Com a contestação, vista à 

parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 

98 e seguintes do CPC/2015.Expeça-se o necessário. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.Intime-se. 

Cumpra-se.Sinop, 25 de julho de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLOJuiz de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 178309 Nr: 14149-56.2012.811.0015

 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: VALQUIRIA DOS SANTOS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBAS COUTO - 

OAB:147479/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO POQUIVIQUI DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/16.601, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:OAB/MT 7832, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerente, juntado aos autos às fls.178/188, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como, que a parte recorrente 

deixou de efetuar o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 81497 Nr: 9783-81.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DONIZETE MANHANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA CRISTINA DE SOUZA, ELIANE 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO BOSCOLI DIAS - 

OAB:20.423-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Requerente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da devolução da carta precatória de fls. 223/261, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 205133 Nr: 7089-61.2014.811.0015

 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: BORIS STASIUNAS MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSNER COMIN ZORTEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico e dou fé, que a Contestação por negativa geral apresentada por 

meio da Defensoria Pública na qualidade de Curador Especial do Requerido 

às fls. 79 e vº, fora protocolada no prazo de Lei.

Certifico ainda, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, 

VI do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Autor(a), para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo de 10( dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 207822 Nr: 9288-56.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOFLORA-PROJETOS E LICENCIAMENTOS 

AMBIENTAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO 

- OAB:21462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Requerente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de penhora lavrada pelo(a) Sr. 

Oficial de Justiça às fls.87, que poderá ser acessada em sua íntegra no 

site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 131405 Nr: 10621-82.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON HENRIQUE ZIMPEL, SÉRGIO RUDIMAR 

ZIMPEL, ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL, CARLOS ROBERTO 

ZIMPEL, MARISTELA DE FÁTIMA ZIMPEL, IVONETE FERREIRA FRANCA 

ZIMPEL, EDILEIZA LIMA ZIMPEL, INDIRA SANTOS DE ARAÚJO ZIMPEL, 

AIRTON FRANCISCO ZIMPEL, VERÔNICA TEREZINHA ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAÚJO 

BARBOSA - OAB:9.847/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT, MARCOS EDMUNDO MAGNO PINHEIRO - 

OAB:13430-A, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, WILLIAN 

JOSÉ ARAÚJO - OAB:MT-3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da devolução da carta precatória expedida à 

Comarca de Nova Ubiratã/MT, (fls. 189/256), requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 270325 Nr: 9981-69.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AGECREDITO COBRANCAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO GONÇALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO 

LOMBARDE - OAB:45258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14583/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 Certifico, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se acerca da Exceção de 

Pré-executividade de fls. 46/64, no prazo de 10( dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 102228 Nr: 9258-31.2008.811.0015

 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: FÁBIO SEITI HORINOUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON VIEIRA FARIAS, AILTON C. SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT, MARIA 

CECILIA DE LIMA GONÇALVES - OAB:MT/9062-B

 Certifico e dou fé, nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, 

VI do NCPC., que o Recurso de Apelação interposto pelo Requerente 

juntado aos autos às fls.193/198, fora protocolizado fora do prazo legal, 

sendo portanto "intempestivo", bem como que a parte recorrente deixou de 

efetuar o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da assistência 

judiciária gratuita.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação dos Advogados dos Apelados, para apresentarem 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 94703 Nr: 1733-95.2008.811.0015

 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: BOMBONATO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MARTINS DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:10.089-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA 

- OAB:MT/9695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerente, juntado aos autos às fls.108/140, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 150502 Nr: 11624-72.2010.811.0015

 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: S. MARA LAURENTINO - ME - (MULTI VIDROS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO DE CASTRO 

NASSIF - OAB:11866

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pela Requerida, juntado aos autos às fls.149/164, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado da Apelada, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 165777 Nr: 591-17.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. S. P. COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

VOLNEI SABINI PINTO, CARLOS DE ALMEIDA, CAROLINE LIMA DELLA 

MEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da devolução da carta precatória expedida à 

Comarca de São Domingos/SC, (fls. 314/345), requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 102335 Nr: 9442-84.2008.811.0015

 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: AIRTON JOSÉ VETTORAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Certifico ainda, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, 

VI do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Autor(a), para manifestar-se acerca dos Embargos de 

Declaração de fls.110/111 no prazo de 05( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 210612 Nr: 11482-29.2014.811.0015

 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: MANDALA TRANSPORTES LTDA EPP, MANDALA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, AGROPECUÁRIA MANDALA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado das recuperandas Dr. EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR para que no prazo de cinco (5) dias entregue ao administrador 

judicial os balancetes do mês de junho/2018, bem como o os 

comprovantes do cumprimento do plano de recuperação judicial referente 

ao mesmo período.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 124023 Nr: 3236-83.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO CARDOSO ALVES FILHO, MARIA 

CRISTINA GOUVEIA DE OLIVEIRA ALVES, SERGIO ALVES, REGIA 

APARECIDA SAMORA PEREIRA ALVES, RICARDO ALVES, ROSANA 

CANCELLA PINHEIRO ALVES, CÉLIO GOUVEIA GALAN, ELLEN ALVES 

GALAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI para 
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que no prazo de cinco dias dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 325852 Nr: 6909-06.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO CARDOSO ALVES FILHO, MARIA CRISTINA 

GOUVEIA DE OLIVEIRA ALVES, SERGIO ALVES, REGIA APARECIDA 

SAMORA PEREIRA ALVES, RICARDO ALVES, ROSANA CANCELLA 

PINHEIRO ALVES, CÉLIO GOUVEIA GALAN, ELLEN ALVES GALAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO DE MELLO JUNIOR - 

OAB:OAB/MG 37.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELI - OAB:56.918

 Intimar o embargado na pessoa de seu(s) advogado(a) Dr GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI, do teor dos despachos de fls. 32/33 abaixo 

transcrito e para que no prazo de 15 (quinze) dias ofereça resposta 

resposta aos embargos, bem como junte nos autos o instrumento do 

mandato de procuração outorgado pelo embargado.Vistos, etc... HELIO 

CARDOSO ALVES FILHO e OUTROS opuseram “Embargos do Devedor” 

em face da execução que lhe move o BANCO DO BRASIL. (...) Deste 

modo, tenho que o prazo para oposição dos embargos findou-se, 

respectivamente, em 13.07.2011 e 23.04.2013, e como os presentes 

foram opostos somente e, 08.05.2018, resta cristalina sua 

intempestividade, razão pela qual deles não conheço, julgando extinto o 

processo, sem resolução de mérito com relação aos Executados Helio, 

Maria, Sérgio, Regia, Ricardo e Rosana, nos termos do art. 918, I, do CPC. 

Translade-se cópia desta decisão para a execução em apenso (Autos nº 

3236-83.2010.811.0015). Com relação aos Executados/Embargantes Célio 

e Ellen, recebo os presentes embargos, no entanto, não estando seguro o 

Juízo e ausentes os requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º do CPC, deixo 

de conceder-lhes o efeito suspensivo. Certifique-se nos autos principais, 

e prossiga a execução em seus ulteriores termos. Intime-se o embargado, 

na pessoa do seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

ofereça resposta, fazendo-me conclusos os autos para proferir sentença 

ou designar audiência de instrução e julgamento (art. 920, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 175760 Nr: 11397-14.2012.811.0015

 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: POLOPEC ASSESSORIA E TECNOLOGIA ANIMAL S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA VEÍCULOS, FIAT AUTOMÓVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT/15.848-A, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, ALEXANDRE PÉRICLES ITABIRANO 

GOMIDE - OAB:MG/ 51.743, ANDRÉYA MONTI OSÓRIO BUSTAMANTE - 

OAB:12605/MT, DANIEL SANTOS SETTE CÂMARA - OAB:158.414 RJ, 

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16846A/MT

 Intimar a autora e requeridas, bem como os assistentes técnicos, por meio 

de seus advogados os Drs. RICARDO ZEFERINO PEREIRA, FELIPE 

GAZOLA VIEIRA MARQUES e ANDREYA MONTI OSÓRIO BUSTAMANTE, 

de que a perícia determinada nos autos foi reagendada pelo Sr. Perito para 

o dia 15/09/2018, às 13:00, na escrivania da 3ª Vara Cível desta Comarca, 

Forum de Sinop - MT.

Intimar, ainda o advogado da autora Dr. RICARDO ZEFERINO PEREIRA para 

que no prazo de cinco dias informe a localização do veículo objeto da 

demanda/perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 241458 Nr: 12922-26.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA NOGUEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIVES GILMAR PETRAZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA ZAMBIASI - 

OAB:14.471-A, Paula Dall Pizzol Moreira - OAB:20351-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - 

OAB:OAB/MT 21.250-0,  MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Intimar a advogada da autora Dra. JOELMA ZAMBIASI para que no prazo 

de 5 (cinco) dias, se manifeste e requeira o que entender de direito acerca 

da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls. 117, que poderá 

ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 165752 Nr: 565-19.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZIMPEL, VERÔNICA TEREZINHA 

ZIMPEL, SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL, ARNALDO ENGERLHARD ZIMPEL, 

MARISTELA DE FÁTIMA ZIMPEL, ANDERSON RAFAEL ZIMPEL, MÁRCIO 

RODRIGO ZIMPEL, MAURICIO ALEXANDRE ZIMPEL, MARCELO ALEX 

ZIMPEL, NOVO MATO GROSSO ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Intimar o advogado dos autores Dr. ARLEY GOMES GONÇALVES para 

que no prazo de 3 (três) dias informe nos autos os atuais endereços de 

seus constituintes, a fim de possibilitar as intimações para a audiência 

designada para o dia 11/09/2018 e, em sendo o caso, efetue o deposito 

das diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 157018 Nr: 4111-19.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON FRANCISCO ZIMPEL, INDIRA SANTOS 

DE ARAÚJO ZIMPEL, ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL, CARLOS 

ROBERTO ZIMPEL, IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL, VERÔNICA 

TEREZINHA ZIMPEL, MILTON HENRIQUE ZIMPEL, EDILEIZA LIMA ZIMPEL, 

SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL, ARNALDO ENGERLHARD ZIMPEL, RUTH EDITH 

HOLLEMBACH ZIMPEL, MARISTELA DE FÁTIMA ZIMPEL, MÁRCIO 

RODRIGO ZIMPEL, ANDERSON RAFAEL ZIMPEL, MAURICIO ALEXANDRE 

ZIMPEL, MARCELO ALEX ZIMPEL, NOVO MATO GROSSO ARMAZÉNS 

GERAIS LTDA., ZIMPEL ARMAZÉNS GERAIS LTDA., ELOISA MARIA 

ZIMPEL, SONIA ELOIR ZIMPEL PAZDZIORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT, MARCOS EDMUNDO MAGNO PINHEIRO - 

OAB:13430-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 Intimar a advogada do autor Dra. JULIANA DOS REIS SANTOS para que 

no prazo de cinco dias manifeste nos autos acerca da devolução das 

car tas  de  c i tação  de  E l ton ( f l . 164 /165) ;  M i l t on ( f l . 166) ; 

Eloisa(fl.167)Elton(fl.168) sem o devido recebimento, com a informação da 

EBCT "mudou-se" e "desconhecido"

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005401-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO CODARIN (AUTOR)

ROGERIO CODARIN (AUTOR)

MAGALI CODARIN CATALANO (AUTOR)

LUIZ CARLOS CODARIN (AUTOR)

MARIA REGINA CODARIN MEDINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO CARBONE OAB - SP174126 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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RICARDO ANDRE QUAINI (RÉU)

DANIELA RITTERBUSCH QUAINI (RÉU)

MARISTELA INES KUFFEL QUAINI (RÉU)

CRISTIANO JOSE QUAINI (RÉU)

 

PJE 1005401-08.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR para em cinco 

dias manifestar quanto aos endereços dos requeridos localizados junto ao 

PJe (ID 14563336). Sinop-MT, 6 de agosto de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007622-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007622-61.2018.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie notificação válida da 

parte requerida ou o protesto do título, a fim de comprovar a mora , nos 

termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO 

MONOCRATICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – 

NOTIFICAÇÃO INEFICAZ – MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A constituição do devedor em 

mora é pressuposto essencial à ação de busca e apreensão, a 

inexistência de sua notificação ou a realização de protesto com 

notificação por edital, sem que sejam esgotados outros meios pessoais de 

ciência ao devedor, não perfectibiliza a mora deste. Nas causas que não 

houver condenação, os honorários serão fixados mediante apreciação 

equitativa do juiz (20, §4º do CPC), atendidas as normas das alíneas a, b e 

c do §3º do artigo 20 do CPC. Prescindível se faz a citação pelo Órgão 

Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de 

prequestionamento. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a 

decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. (AgR 55249/2015, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015). 

“PROCESSUAL CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

PROTESTO DE TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL -PROCEDIMENTO 

PRECIPITADO - CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA PELO CORREIO SEM 

ENTREGA DOMICILIAR - MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

ESSENCIAL - DECRETO-LEI N. 911/69 -AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VALIDO E REGULAR DO 

PROCESSO -SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

"Não houve sequer tentativa de localizar o alienante, já que a carta 

registrada foi devolvida pelo correio em razão de não haver entrega 

domiciliar no endereço do requerido. Não se trata de procura infrutífera, 

mas apenas ausência de procura, e esta não é uma das hipóteses 

elencadas pelo art. 15 da Lei n"9.492/97, que regulamenta os serviços 

relativos ao protesto de títulos e outros documentos de dívida. Destarte, tal 

circunstância não autoriza que se dispense a formalidade legal, cujo fito é 

prevenir que o alienante venha a ser surpreendido com a subtração do 

bem dado em garantia sem, antes, estar inequivocamente cientificado e ter 

a oportunidade de desejando, saldar a dívida garantida e, assim, 

retomar-lhe a propriedade plena. Ausente o pressuposto de constituição e 

desenvolvimento regular do processo, mantém-se o decreto de extinção ". 

(TJ-SP - APL: 990093496640 SP, Relator: Artur Marques, Data de 

Julgamento: 27/01/2010, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/01/2010)” No mesmo prazo, intime-se a parte requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 95039 Nr: 2020-58.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da sentença, às fls. 217/219, entretanto, não pagou o débito, 

conforme certidão de fls. 220. 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. 223/225) em nome do executado ENIO BORTOLUZZI – CPF nº 

443.251.500-72, até o limite do crédito exequendo (R$ 45.945,66 – 

quarenta e cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta 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 do executado em seus cadastros, 

conforme requerido às fls. 224. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 214330 Nr: 14453-84.2014.811.0015

 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: SANTINI & SANTINI LTDA. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLYTS PARTICIPAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 (...) À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais constantes dos autos Código nº 214330 e Código n.º 

234410, para o fim de declarar a rescisão do Contrato de Compromisso de 

Compra e Venda de imóvel urbano, com cessão de direitos e obrigações 

(fls. 34/41 – Código n.º 214330 e fls. 26/33 – Código n.º 234410), 

retornando as partes ao status quo ante, devendo a empresa Ellyts 

Participações Ltda restituir à empresa Santini & Santini Ltda Me o 

equivalente a 90% (noventa por cento) dos valores pagos, considerando 

que deverá ser retido 10% (dez por cento) de tal montante, a título de 

cláusula penal. Frisa-se que o valor deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC desde a data de cada pagamento, acrescidos de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado 

desta sentença.Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o 

disposto no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Tal 

montante deverá ser pago na proporção de 50% (cinquenta por cento) 

para cada parte. Transitada esta em julgado, pagas as custas 

processuais, se nada for requerido, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 03 

de agosto de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 234410 Nr: 8358-04.2015.811.0015
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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: ELLYTS PARTICIPAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTINI & SANTINI LTDA. ME, VALMOR JOÃO 

SANTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 (...) À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais constantes dos autos Código nº 214330 e Código n.º 

234410, para o fim de declarar a rescisão do Contrato de Compromisso de 

Compra e Venda de imóvel urbano, com cessão de direitos e obrigações 

(fls. 34/41 – Código n.º 214330 e fls. 26/33 – Código n.º 234410), 

retornando as partes ao status quo ante, devendo a empresa Ellyts 

Participações Ltda restituir à empresa Santini & Santini Ltda Me o 

equivalente a 90% (noventa por cento) dos valores pagos, considerando 

que deverá ser retido 10% (dez por cento) de tal montante, a título de 

cláusula penal. Frisa-se que o valor deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC desde a data de cada pagamento, acrescidos de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado 

desta sentença.Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o 

disposto no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Tal 

montante deverá ser pago na proporção de 50% (cinquenta por cento) 

para cada parte. Transitada esta em julgado, pagas as custas 

processuais, se nada for requerido, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 03 

de agosto de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171928 Nr: 7092-84.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & PIANISSOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - 

OAB:13735/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/MT

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 108/112.

Intimem-se a parte executada para efetuar o pagamento dos honorários 

advocatícios fixados na sentença (fls. 95/102), observando o cálculo 

indicado às fls. 110, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito.

Ademais, expeça-se alvará eletrônico dos valores vinculados aos autos 

(fls. 106/107) em favor da executada, para a conta indicada às fls. 114.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 177235 Nr: 13020-16.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FLÁVIO MOCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada fls. 79/80, 

entretanto deixou decorrer o prazo sem efetuar o pagamento do débito, 

conforme certidão de fls. 89.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 84/86 em 

nome da parte executada LUCAS FLÁVIO MOCO DE OLIVEIRA – CPF: 

059.146.299-00, até o limite do crédito exequendo R$ 38.262,60 (trinta e 

oito mil duzentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), o que 

faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 159548 Nr: 6852-32.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIANE MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada fls. 32, entretanto 

não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 64/65 em 

nome da parte executada LIANE MARTINI – CPF: 395.295.841-72, até o 

limite do crédito exequendo R$ 42.666,01 (quarenta e dois mil seiscentos e 

sessenta e seis reais e um centavo), 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.

Intime-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 27656 Nr: 5654-72.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTANISLAU ADÃO HINTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESTINA AP. DO NASCIMENTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON AGULHÃO 

SPINDOLA - OAB:MT/6416-B

 Verifico que a executada foi devidamente intimada para o cumprimento de 

sentença (fls. 113/114), entretanto quedou-se inerte, conforme certificado 

às fls. 115. 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. 179/180) em nome 

da executada CRESTINA APARECIDA DO NASCIMENTO – ME – CNPJ nº 

03.737.834/0001-72 e CRESTINA APARECIDA DO NASCIMENTO – CPF nº 

559.088.451-91, até o limite do crédito exequendo (R$ 43.467,51 – 

quarenta e três mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um 

centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado o 

procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os ativos 

financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado, ou 

não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 

854, § 3º, incisos I e II do CPC. Não sendo encontrados numerários para 

penhora, voltem-me os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

de fls. 180. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 33128 Nr: 3948-20.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que o executado foi devidamente citado da execução, às fls. 24, 

entretanto não pagou o débito, conforme certificado às fls. 25. 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. 153/155) em nome do executado 

GILBERTO JOSÉ DA SILVA – CPF nº 797.257.831-15, até o limite do 

crédito exequendo (R$ 129.016,59 – cento e vinte e nove mil dezesseis 

reais e cinquenta e nove centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 

do CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis 

os ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC. Não sendo encontrados 

numerários para penhora, diga o exequente em 10 (dez) dias. Ademais, 

proceda-se com a baixa da penhora de fls. 64. Por fim, com fulcro no art. 

782, §3º do CPC, oficie-se o Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, a fim de incluir o nome do executado em seus cadastros, 

conforme requerido às fls. 155. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 218596 Nr: 17377-68.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID POSPIECHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada fls. 30, entretanto 

não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 45 em nome 

da parte executada DAVID POSPIECHA – CPF: 104.427.401-82, até o limite 

do crédito exequendo R$ 36.965,57 (trinta e seis mil novecentos e 

sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) o que faço com 

fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173708 Nr: 8956-60.2012.811.0015

 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): PAULINE WEBER CORDEIRO

 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 a executada foi devidamente citada da execução, às fls. 49, 

entretanto, quedou-se inerte.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 – SP 2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 63) em 

nome da executada PAULINE WEBER CORDEIRO – CPF nº 024.872.971-31, 

até o limite do crédito exequendo (R$ 239.607,75 – duzentos e trinta e 

nove mil seiscentos e sete reais e setenta e cinco centavos), o que faço 
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com fulcro no artigo 854 do CPC.

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 172023 Nr: 7197-61.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada fls. 66, entretanto 

deixou decorrer o prazo sem efetuar o pagamento do débito, conforme 

certidão de fls. 67.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 95/96 em 

nome da parte executada HÉLIO MELO – CPF: 194.639.518-81, até o limite 

do crédito exequendo R$ 94.274,60 (noventa e quatro mil duzentos e 

setenta e quatro reais e sessenta 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.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 174134 Nr: 9483-12.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FELIPE MANTOVANI DE SANTANA, 

SEBASTIÃO MOREIRA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:MT/10.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 Tendo em vista que, devidamente intimada da sentença de fls. 95/96, a 

parte exequente não se manifestou quanto ao cumprimento do acordo 

homologado, defiro o pedido de fls. 98/99.

Oficie-se ao CRI de Sinop/MT a fim de determinar a baixa das averbações 

premonitórias desta execução constantes nas matrículas dos imóveis nº 

4.812, 18.576, 7.270 e 133, conforme termo de acordo de fls. 92v.

Após, pagas as custas pela executada, nos termos da sentença de fls. 

95, retornem os autos ao arquivo definitivo.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 150260 Nr: 11384-83.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ADELAR KONZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por JOÃO 

ADELAR KONZEN em face de JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOS, na qual, 

às fls. 48/54, as partes firmaram acordo, homologado às fls. 57. (...) Às 

fls. 93, o executado indicou o seguinte bem à penhora: “01 (um) trator de 

pneus marca Muller, modelo TM 14, com motor MWM, tipo “skid”, traçado, 

com lâmina e 3º ponto”, com o qual o exequente concordou, pugnando 

para que fosse expedido mandado de penhora, avaliação e remoção do 

bem, o que foi feito às fls. 108. Às fls. 115/117, foi certificado pelo Oficial 

de Justiça que o referido veículo havia sido vendido a terceiros e que o 

executado não sabia o atual paradeiro do bem indicado à penhora. Desta 

feita, às fls. 125/129, o exequente pugnou pela aplicação da multa de 20% 

(vinte por cento) prevista no art. 774, do CPC (...). Instado a se manifestar, 

o executado, às fls. 134/135, aduziu que não merecem prosperar as 

alegações do exequente, uma vez que, entre a indicação do veículo e a 

expedição do competente mandado, transcorreram mais de 02 (dois) anos 

e que, durante esse período, o veículo ficou à disposição para a 

realização da penhora, não podendo ele arcar com o ônus do trâmite 

judicial. DECIDO. Verifico que o executado indicou bem móvel passível de 

penhora, porém, no ato de realização da penhora, foi constatado que o 

bem foi alienado. Desta forma, a conduta do executado em alienar o bem 

que indicou a penhora configura-se como ato atentatório à dignidade da 

justiça, uma vez que competia ao executado o dever de guardar o bema 

fim de que fosse procedida a penhora, avaliação e remoção em favor do 

exequente. (...) Tendo em vista que a conduta do executado constitui ato 

atentatório a dignidade da justiça, previsto no art. 774, III, do CPC, 

aplico-lhe a multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

do débito, que deverá ser revertida ao exequente, nos termos do art. 774, 

parágrafo único, do CPC. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, dar prosseguimento ao feito, apresentando planilha atualizada 

do débito. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 199192 Nr: 1962-45.2014.811.0015

 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: LEANDRO NAZZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI 

- OAB:18.196-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 173 a 176 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte REQUERIDA para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 330338 Nr: 9643-27.2018.811.0015

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO MOREIRA SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA DE PAULA DA SILVA, ADECIR 

PELLEGRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marconi Freire da Fontoura 

Gomes - OAB:21.971 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIZA NEIVERTH - 

OAB:MT/ 13.851, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Verifico que o exequente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC, deve o exequente comprovar que não possui condição de 

efetuar o pagamento das custas/despesas processuais sem prejuízo do 

próprio sustento. Nesse sentido: (...) A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar a hipossuficiência, sob pena de indeferimento 

da gratuidade. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 82122 Nr: 10421-17.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSANA OLIVEIRA SPADONI - ME

 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:

 Tendo em vista que foi interposto Recurso de Apelação contra a 

sentença de fls. 146/155, dos Embargos à Execução em apenso (cód. 

160886), aguarde-se o julgamento deste para o prosseguimento do feito.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 330399 Nr: 9670-10.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIO COELHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO TOLEDO LTDA. - ME, BANCO DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, EDY WILSON PICCINI - OAB:4950/MT, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A

 1. Designo audiência para o dia 11/10/2018, às 13h15min, para oitiva da 

testemunha Enemir Ronaldo Bedin e Paulo Martins de Arruda.

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.: 240135 Nr: 12122-95.2015.811.0015

 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: CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, ROBSON JOSÉ 

SPERANDIO COTT - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO SPERANDIO COTT, ADILSON JOSE 

SPERANDIO COTT, GIRO ESCOLAR TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Indefiro o pedido de citação por edital de fls. 272, uma vez que a citação 

editalícia somente é admitida nas hipóteses estabelecidas no art. 256 do 

CPC. Deste modo, é inviável o seu deferimento antes de esgotadas todas 

as possibilidades de obter a localização do endereço da herdeira de um 

dos requeridos, Jessica Sperandio Cott.

Assim, diligencie a Sra. Gestora na busca de endereços, através do 

Sistema de Convênios do TJMT, APOLO e Siel.

Após, se a resposta for positiva, cumpra-se a decisão de fls. 266.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 248006 Nr: 17125-31.2015.811.0015

 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: ARQUITETO HOME COMERCIO DE ARTIGOS DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA OLIVEIRAS LTDA - EPP, MICHEL 

ALEX CRISTANI, ANA PAULA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 89.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 17125-31.2015.811.0015 – AÇÃO POR LOCUPLETAMENTO 

ILÍVITO movida por ARQUITETO HOME COMÉRCIO DE ARTIGOS DE 

MAATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA em face de MADEIREIRA OLIVEIRAS 

LTDA - EPP.

Determino o desentranhamento dos cheques de fls. 25, entregando-o aos 

representantes do exequente, constituídos às fls. 14 e 53.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 181750 Nr: 2670-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA FARMAVIDA LTDA - ME, MARCIA 

ALVARENGA DOS SANTOS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 Tendo em vista que, o acordo de fls. 80/81 se refere também à verba 

honorária e, considerando que o advogado que ingressou com a 

execução foi destituído (fls. 61), intime-se o Dr. Renato Feliciano de Deus 

Nery para se manifestar quanto ao acordo de fls. 80/81, no que se refere 

à verba honorária.

 Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 330402 Nr: 9673-62.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI CAETANO DOS SANTOS - ME, 

CLAUDINEI CAETANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Se presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171860 Nr: 6823-45.2012.811.0015

 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: SOELI RITA SCHEID WACHTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do REQUERIDO, para em quinze dias apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação de fls. 179 a 191.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 182096 Nr: 3029-79.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE SOUZA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LORENCINI DEMONIER, VAGO 

VEÍCULOS COM. E REP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REIS FRIZON - 

OAB:20221/O - MT, MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT, PEDRO HENRIQUE DA SILVA MENEZES - OAB:15.965-ES, 

WELLINGTON BONICENHA - OAB:6578/ES

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 352 a 356 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO os REQUERIDOS para manifestarem em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 225968 Nr: 3342-69.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UDIMARA ÉRICA MATTEI PREILIPPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480, ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - OAB:MT/13.851, 

MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ 

ARAÚJO - OAB:OAB/BA 22903, MARCELO AZEVEDO KAIRALLA - 

OAB:143.415 OAB/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do REQUERIDA, para em quinze dias apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação de fls. 96 a 103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171613 Nr: 6756-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTANTINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 171613

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em 

ativos financeiros, além do que os valores localizados são irrisórios em 

relação ao valor do débito, defiro os pedidos formulados às fls. 54, com 

relação à pesquisa de veículos registrados em nome do executado ALEX 

BARBOSA DE SOUZA –CPF nº 011.920.301-41, por meio do Sistema 

RENAJUD, bem como quanto a pesquisa no sistema INFOJUD.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar, em 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção da ação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005168-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENITA SALVADORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. (EXECUTADO)

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005168-11.2018.8.11.0015 HOMOLOGO A 

TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, em ID nº 13388484, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a SUSPENSÃO do 

processo Código 1005168-11.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movido por LENITA SALVADORI em face de 

VECELLI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. e EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO,, 

até o integral cumprimento das obrigações. Intime-se a Companhia 

Nacional de Abastecimento – CONAB, a fim de que proceda com a 

reversão do prêmio, indicado no item “a” do presente acordo, em favor da 

exequente. Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1001011-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OUTROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS LEVI BERVIG OAB - MT0006312S (ADVOGADO)

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO)
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ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SANTOS NETO ADVOGADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO)

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO)

LIDERKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MILANEZ JUNIOR OAB - SP121813 (ADVOGADO)

RICARDO PARIZOTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (PERITO / INTÉRPRETE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

MARCELO LUIZ CASARIN (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

ELOY BALISTIERI (TERCEIRO INTERESSADO)

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ADIR GOUBAD (TERCEIRO INTERESSADO)

CELIO RICARDO GOUBAD (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

OILSON PARIZOTO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO)

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO)

GUILHERME KASCHNY BASTIAN OAB - SP266795 (ADVOGADO)

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

MARCOS LUCIANO KAPPES (TERCEIRO INTERESSADO)

NAVA, PARIZOTTO & SIMON LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

SEMPRE SEMENTES EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LUIZ GUELLA OAB - SC22640 (ADVOGADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO)

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO OAB - RS51489 (ADVOGADO)

INNOVA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO)

COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

MOVIDA GESTAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

OMAR MOHAMAD SALEH OAB - SP266486 (ADVOGADO)

DIOGO SAIA TAPIAS OAB - SP313863 (ADVOGADO)

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001011-92.2018.8.11.0015 A administradora judicial 

noticiou a realização de arrecadação e inventário dos bens da massa 

falida, através do ID n.º 14502713, pugnando pelo bloqueio das contas 

bancárias da empresa, bem como a ordem de indisponibilidade de seus 

imóveis, através do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis e solicitação 

de informação acerca da existência de bens móveis em seu nome nos 

últimos três anos, para fins de apuração de fraudes. Outrossim, pugnou 

pela expedição de ofício à empresa Vórtx e à CVM, noticiando a falência 

da empresa, haja vista a existência de títulos no mercado de capitais, 

requerendo, ainda, os documentos que lastrearam a sua emissão. 

Postulou pelo envio dos autos ao Ministério Público. Decido: Inicialmente, 

com relação ao pedido de bloqueio das contas bancárias da falida, 

consigno que, de acordo com o artigo 121, da Lei n.º 11.101/2005, estas 

devem ser encerradas no momento da decretação da falência. Assim, 

expeça-se ofício ao Banco Central do Brasil, solicitando tal providência, 

bem como informações acerca de eventuais ativos financeiros existentes 

em nome da empresa. No mesmo sentido, notifique-se a empresa Vórtx e 

a CVM, cujos endereços estão indicados no ID n.º 14502713, acerca da 

decretação de falência da empresa D.R.F Comercial Agrícola S/A, 

solicitando os documentos que deram azo à emissão de títulos no mercado 

de capitais pela massa falida, especialmente as garantias ofertadas, 

desde o início do procedimento, no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, 

defiro o pedido de indisponibilidade dos bens imóveis da falida, razão pela 

qual, determino a expedição de ofício aos cartórios imobiliários dos país, a 

fim de que seja providenciada a averbação, às margens das matrículas de 

eventuais imóveis registrados em nome da empresa, de anotação sobre o 

processo de falência e indisponibilidade dos bens e, no mesmo 

expediente, solicite-se informações sobre bens existentes em seu nome 

pelo período de 03 (três) anos, a fim de apurar fraudes ensejadoras de 

ação revocatória. Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público 

Estadual, notadamente diante das informações da administradora judicial 

(ID n.º 14502713 e n.º 14203206), a fim de que seja apurada eventual 

conduta delituosa praticada pela falida. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007024-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID GABRIEL NEIVERT OAB - PR80408 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER FONSECA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007024-10.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pelo requerente. Desta forma, cite-se a parte 

ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente 

embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No mandado 

deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré 

ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, 

Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e 

nem forem oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em 

mandado executivo. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, 

intime-se o autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001336-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA LOUREIRO NORTHFLEET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA OAB - MT20339/O (ADVOGADO)

ALINE EVELLIN MARCON OAB - MT14003/O (ADVOGADO)

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA OAB - MT0014928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE TAVARES 02584060116 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP Processo nº 1001336-38.2016.8.11.0015 A requerida, embora 

devidamente citada (ID nº 5912946), não compareceu a audiência de 

conciliação (ID nº 8345344), bem como deixou de contestar a ação, no 

prazo legal, conforme certidão de ID nº 12224658. Assim, DECRETO-LHE a 

revelia, devendo prosseguir o feito, independentemente de sua intimação 

quanto aos atos processuais. Tendo em vista que a conduta da requerida 

em não comparecer à audiência constitui ato atentatório a dignidade da 

justiça, aplico-lhe a multa, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 334, §8º, do CPC. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especificar as provas que pretende 

produzir, indicando com objetividade e justificando a sua pertinência, ou 

diga se pretende o julgamento antecipado. Intime-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 82075 Nr: 10382-20.2006.811.0015

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VJSL, JSA, JDSL, SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Considerando que as partes convencionaram nos autos nº 304/2009, em 

trâmite na Comarca de Nobres/MT, tendo o acordo sido homologado por 

sentença com resolução de mérito em 27/03/2010, data posterior a 

sentença prolatada nestes autos (28/09/2008 - fls. 44/45), determino o 

arquivamento do presente feito, eis que a convecção posterior revoga a 

decisão anterior em razão da natureza alimentar.

Consigno que eventuais obrigações relacionadas às pensões alimentícias 

não pagas deverão ser cobradas em ação própria.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 302836 Nr: 10087-94.2017.811.0015

 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: CLEBERSON BERTOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE CRISTINA MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de tentativa de conciliação para o 29 de outubro às 

13:45 horas, nos termos do artigo 334, do CPC.

2. Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC.

3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

4. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 

3º, CPC).

5. Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em 

juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse 

de incapaz.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204161 Nr: 6321-38.2014.811.0015

 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: BAB, BJPB, ACPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUBE MACEDO - OAB:OAB/MT 

13.941, LUCILO MACEDO - OAB:OAB/MT 14.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de contestação 

pela parte requerida.

2. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifeste, em 05 (cinco) 

dias, precipuamente sobre os documentos acostados às fls. 79/89, sob 

pena de preclusão.

3. Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265305 Nr: 6663-78.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Ante o lapso temporal decorrido desde o protocolo da peça de fl.39, 

intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, cumpra a r. decisão de fl. 35, ou requeira o que 

entender cabível, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

 2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 201669 Nr: 4245-41.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHMS, BRMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LANOT HOLSBACH - 

OAB:OAB/MT 20.112-B, LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10.089-A-MT, 

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - OAB:10.914-B, SÉRGIO 

EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Ante o lapso temporal decorrido desde protocolo da peça de fl. 40, 

intime-se a parte exequente, por meio de sua advogada, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender cabível, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito.

 2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 223413 Nr: 1703-16.2015.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YCDC, ADSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21.118-MT, CLEIDE APARECIDA DAPPER SANTANA - 

OAB:19.983/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Ante o lapso temporal decorrido desde protocolo da peça de fl. 46, 

intime-se a parte requerente, por meio de sua advogada, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender cabível, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito.
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 2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 102561 Nr: 9576-14.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WV, CAMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A, ELISANGELA MARCARI - 

OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista que a parte exequente Wilian Vega atingiu a maioridade 

no curso do processo (fl. 15), intime-o, pessoalmente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, bem como 

formule os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução de mérito.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 241125 Nr: 12659-91.2015.811.0015

 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: ECMDS, APMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11726/MT, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A, MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - 

OAB:MT-8838-B

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 29 de outubro de 2018, às 13h30min, nos termos do artigo 357, § 3º do 

Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 257681 Nr: 2322-09.2016.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a petição de fls. 44, e, ainda, com o fim de dar celeridade 

ao feito que tramita desde o ano de 2016, excepcionalmente, dispenso a 

realização de audiência de mediação/conciliação e, por conseguinte, 

determino a citação da parte ré, para, querendo, oferecer contestação, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a 

contestação, sob pena de preclusão, em conformidade com o art. 351 do 

Código de Processo Civil.

4. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Ao final, retornem-me os autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 259214 Nr: 3196-91.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19.407/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA MUNIZ - OAB:20339/O, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - 

OAB:14061/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Diante dos depósitos judiciais efetuados pelo devedor (fls. 152/159), 

defiro o pleito de fl. 160 e, por conseguinte, determino a expedição de 

alvará de levantamento dos valores em favor da parte exequente, a ser 

depositado na conta bancária indicada nos autos à fl. 160.

2. Tendo em vista o lapso temporal decorrido desde o protocolo da petição 

de fls. 135/137, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente cálculo atualizado do débito.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 333685 Nr: 11893-33.2018.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA AGHATA GOMES, JHGN, JMGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLADEILSON LIMA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Ximena Baptista de 

Carvalho Dier - OAB:17.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Em que pese não haver guarda judicial estabelecida, determino o 

apensamento do presente feito ao processo n° 8223-21.2017.811.0015 

(Código 299639).

 2. Previamente a análise do pedido inicial, aguarde-se a realização do 

estudo psicossocial determinado nos autos em apenso, a fim de se 

verificar a atual condição de convivência dos menores, bem como quem 

está exercendo a guarda fática dos infantes.

3. Cumprida a decisão dos autos em apenso, voltem-me IMEDIATAMENTE 

conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 181909 Nr: 2845-26.2013.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASM, CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS UMENO 

- OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Desapense-se o presente feito ao processo principal e, ante o transito em 

julgado da sentença de fl. 29, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intima-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 218622 Nr: 17396-74.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:MT/16126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.
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1. Considerando que o lapso temporal decorrido desde o protocolo da 

petição de fls. 84/88 é superior ao requerido na referida peça, determino a 

intimação da parte autora, por meio de suas advogadas, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, promova o regular prosseguimento do feito, 

realizando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção 

do feito sem resolução do mérito.

2. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Em seguida, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187009 Nr: 8228-82.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDS, AHK, GCLK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE EVELLIN MARCON - 

FASIP (Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE 

FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, DELESIA 

KUFFEL - ESTAGIÁRIA - OAB:MT 15.514-E

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando o lapso temporal percorrido desde o protocolo das 

petições de fls. 93/95 e 113, intime-se a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cálculo 

atualizado do débito, sob pena de preclusão.

2. Com a juntada do cálculo, intime-se pessoalmente o executado para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das prestações da 

obrigação alimentar vencida, prove que já o fez ou justifique a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento 

judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 

(três) meses, caso o débito alimentar compreenda alguma das 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução, em conformidade com 

o art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.

3. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

4. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 208866 Nr: 10099-16.2014.811.0015

 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: ES, AASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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, 

VILSON PAULO VARGAS - OAB:OAB/MT 15.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Em razão do lapso temporal decorrido desde o protocolo da peça de fls. 

58/59-v, determino a intimação da parte autora, por meio de sua advogada, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias atualize o valor do débito exequendo, 

sob pena de preclusão.

2. Com o retorno dos autos, determino a intimação pessoal do executado 

para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das prestações 

da obrigação alimentar vencidas anteriores ao início da execução, bem 

como as que se venceram no curso do processo, prove que já o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, caso o débito alimentar compreenda 

alguma das 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução, 

mais as que se venceram no curso do processo, em conformidade com o 

art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.

3. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

4. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 198237 Nr: 1185-60.2014.811.0015

 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: RG, LVDFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:10374/B, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - OAB:OAB-MT 

19.727-O, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Em atenção à petição de fls. 49/54, indefiro o pedido de reabertura de 

prazo para a apresentação da peça contestatória, ante o instituto da 

preclusão previsto no artigo 507 do Código de Processo Civil.

1.1. Entretanto, nos termos do art. 346, § único, “o revel poderá intervir no 

processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se 

encontrar”.

2. Para não prejuízo das partes, designo audiência de saneamento e 

organização do processo para o dia 06 de novembro de 2018, às 

15h00min, nos termos do artigo 357, § 3º do Código de Processo Civil.

3. Sem prejuízo da determinação anterior, determino a realização de 

estudo psicossocial com o requerente, com a infante e a parte requerida, 

devendo ser realizado pela equipe multidisciplinar desta Comarca, 

relatando tudo o que for possível e necessário para conhecimento das 

condições de convivência da menor.

4. Em que pese a decretação da revelia da parte ré, considerando o seu 

comparecimento ao feito, intimem-se ambas as partes e seus advogados 

para que compareçam à audiência.

5. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 203211 Nr: 5534-09.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDO, VT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:7429/MT, VILSON ROQUE BOCCA - OAB:OAB/MT 16.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE EVELLIN MARCON - 

FASIP (Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE 

FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 Vistos em correição permanente.

 1. Ante o lapso temporal decorrido desde protocolo da peça de fls. 33/35, 

intime-se a parte exequente Jones Aparecido de Oliveira, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste nos autos se 

mantém interesse no cumprimento de sentença, conforme pleiteado às fls. 

33/35, bem como requerer o que entender cabível, sob pena de 

arquivamento dos autos.

 2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192460 Nr: 14153-59.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSB, CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:16.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 Vistos em correição permanente.
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1. Em atenção ao pedido de remessa dos autos ao contador judicial (fl. 

88), indefiro, e, por conseguinte, determino a intimação da parte autora, 

por meio de sua advogada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente o cálculo atualizado do débito, sob pena de preclusão.

 2. Após a juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, determino o imediato cumprimento do mandado de prisão em 

aberto em desfavor do executado José Aparecido Borges, nos termos da 

r. decisão de fl. 77, devendo ser observado o endereço informado à fl. 88.

 3. Caso reste infrutífero o cumprimento do mandado de prisão, determino 

a intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, requerendo o que 

entender cabível, sob pena de extinção sem resolução de mérito.

 4. Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

5. Ao final, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 182173 Nr: 3108-58.2013.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAAFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS UMENO 

- OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte autora para informar, em 05 (cinco) dias, a data exata 

que as partes estão separadas de fato, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 191470 Nr: 13091-81.2013.811.0015

 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: RPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.723 do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, reconheço a 

existência da união estável havida entre Ronilda Pessoa Brito e Fábio 

Ferreira Lima, iniciada em 1996 e finda em 23.11.2012, com o falecimento 

deste. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

No entanto, em face da gratuidade da justiça, a qual defiro neste momento 

à parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a cobrança de tais verbas fica 

sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184680 Nr: 5766-55.2013.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 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 - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO D. SOBRAL 

FEITOSA (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 b) JULGO PROCEDENTE o pedido de guarda, regulamentação do direito de 

visitas e alimentos e, consequentemente, com fulcro no artigo 1.583 e 

seguintes do Código Civil e na Lei nº 5.478/68, concedo a guarda da 

menor Ester Clemencia Barbosa à genitora, regulamentando o direito de 

visitas do genitor de forma livre, com as observações alhures 

mencionadas, ainda, condeno o requerido João Barbosa da Silva a pagar 

mensalmente a filha Ester Clemencia Barbosa, a título de alimentos, a 

importância correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, até 

o dia 10 de cada mês.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, tendo em vista a natureza da demanda e o labor dela 

decorrente, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. No 

entanto, em face da gratuidade da justiça, a qual defiro neste momento à 

parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a cobrança de tais verbas fica 

sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Certificado o trânsito 

em julgado, expeça-se termo de guarda e, em seguida, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 243605 Nr: 14225-75.2015.811.0015

 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: MAHG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHG, AMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que a parte ré Paulo Honório Gaspar se encontra preso, 

bem como que requereu a nomeação de Defensor Público (fl. 47), com 

fulcro no art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio o(a) 

Defensor(a) Público(a) com atuação na 5ª Vara da Comarca de Sinop/MT 

curador(a) especial da parte ré.

2. Intime-se o(a) Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para que 

ofereça resposta no prazo legal.

 3. Após, intime-se a parte requerente, por meio de seus advogados para 

se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 327440 Nr: 7878-21.2018.811.0015

 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: SDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FELTRIM SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9.810-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, 

§ 3º, do Código de Processo Civil. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil.

2. Determino a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal solicitando 

informações sobre a existência de valores de PIS, FGTS e eventual saldo 

em conta corrente em nome do “de cujus” Valdir Bernardino Rodrigues, no 

prazo de 10 (dez) dias.

3. Oficie-se ao INSS solicitando-se informações acerca da existência de 

eventuais beneficiários do “de cujus”, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Após, intime-se a parte autora, por meio de sua advogada constituída 

nos autos, para que, manifeste-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de preclusão.
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5. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

6. Ao final, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 173903 Nr: 9196-49.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 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: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Vistos em correição permanente.

Ante a perda do objeto, indefiro o pleito de fls. 52/52-v.

Tendo em vista que os autos foram sentenciados à fl. 32, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença homologatória e, em seguida, arquive-se o 

feito com as baixas e anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 264693 Nr: 6335-51.2016.811.0015

 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: CFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequente, em 

substituição a Cilda Gundel de Avila, nomeio Claurenir Fernandes Maia 

curadora de Loreni Fernandes Maia, devidamente qualificada nos autos e, 

por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Lavre-se 

termo de curatela definitiva, bem como oficie-se ao Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais competente para proceder a averbação da substituição 

do(a) curador(a).Sem custas. Sem condenação em honorários 

advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 201674 Nr: 4250-63.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDCM, OCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY SILVA FERRAZ 

FRIEDRICH - OAB:17.121 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista que não foram encontrados valores em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao executado, conforme extrato de 

protocolamento emitido pelo Sistema BACENJUD, em atenção à petição de 

fl. 38, determino a intimação da parte executada, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, indique outros bens passiveis de penhora, nos termos do art. 

829, § 2° do Código de Processo Civil.

2. Decorrido o prazo, determino a intimação da parte exequente, por meio 

de sua advogada, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste nos 

autos, realizando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito.

3. Com efeito, conforme consta dos autos, a parte exequente não tem 

conseguido satisfazer o seu direito pelos tradicionais meios executórios, 

portanto, a medida de inclusão no rol de devedores é o meio coercitivo 

mais eficaz para que o devedor cumpra a obrigação.

3.1. Destarte, com fulcro no artigo 782, § 3º, interpretado extensivamente, 

determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a 

inclusão do nome do executado José Ramiro França (CPF n. 

651.529.991-53) no rol dos maus pagadores, devendo informar a este 

juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão aqui determinada.

4. Após manifestação da parte exequente, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

5. Em seguida, conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 279539 Nr: 15710-76.2016.811.0015

 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: PGPDA, CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA B. MOREIRA 

MUNIZ - núcleojurídicofasip - OAB:OAB/MT 20.339-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE RANECO - 

OAB:OAB/MT 17.579

 Vistos em correição permanente.

HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 29/30.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o respectivo termo de guarda 

e, por conseguinte, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 191136 Nr: 12764-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Carta Precatória Genérica ME024Comarca Deprecada:CURITIBA - 

PRFinalidade da Carta Precatória:INTIMAR O EXECUTADO, 

PESSOALMENTE, PARA QUE NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, EFETUE O 

PAGAMENTO DO DÉBITO.Outras Advertências, se houver:a) PRAZO: O 

prazo para EFETUAR o pagamento do débito é de 15 (quinze) dias, 

contados da data da juntada deste mandado aos autos (art. 523, “caput” 

do CPC). b) Não ocorrendo o pagamento voluntário, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), em conformidade com o art. 523, e §

§ do CPCPrazo para cumprimento em dias:15 (QUINZE)Decisão/Despacho: 

cópia em anexo

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000112-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA MENDES OAB - MT0014934A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1000112-94.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 11.440,65; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 
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expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

THIAGO SILVA MENDES Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para manifestar-se à respeito da certidão de decurso de prazo, 

e também manifestar-se requerendo que de direito. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

SINOP , 6 de agosto de 2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES 

DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 35203800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 255429 Nr: 1095-81.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - 

OAB:15.532 -OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 25, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 11.156,48, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 119295 Nr: 11668-28.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUXILIADORA TEIXEIRA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 216-217, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 1.022,93, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 190600 Nr: 12102-75.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISNEY DA SILVA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MORTELARO LOPES 

LOURENÇO - OAB:23555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR às fls. 87-88 e fls. 

89-90, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte 

EXEQUENTE, nos importes de R$ 10.395,81 e R$ 24.256,90, mediante 

ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 182851 Nr: 3828-25.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDSON DE ALBUQUERQUE 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:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 164-165, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 872,11, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80093 Nr: 8417-07.2006.811.0015

 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 JOSÉ DAMASCENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO D` AQUI 

(Procurador INSS) - OAB:239930

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RENAN BASTOS DE SENA, para devolução dos 

autos nº 8417-07.2006.811.0015, Protocolo 80093, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 191863 Nr: 13490-13.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ONEI DE MENDONÇA SARTORI, 

WAGNEI ONEI DE MENDONÇA SARTORI - CONTADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 CERTIFICO que conforme pelo artigo 203, § 4º do CPC e Capítulo 2, seção 

17, item 2.17.4-VI , expeço intimação ao advogado, para imediata 

devolução dos autos, sob pena de ser expedido mandado de busca e 

apreensão

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 254956 Nr: 773-61.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRIVELLARO & NEIA DOS SANTOS LTDA, 

LUCIANO NEIA DOS SANTOS, LUIS FERNANDO CRIVELLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297

 CERTIFICO que conforme pelo artigo 203, § 4º do CPC e Capítulo 2, seção 

17, item 2.17.4-VI , expeço intimação ao advogado, para imediata 

devolução dos autos, sob pena de ser expedido mandado de busca e 

apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 209235 Nr: 10378-02.2014.811.0015

 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: VALMOR TRAMONTIN, ALEXANDRO DA SILVA 

TRAMOMTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 
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SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos quanto ao ofício de fl. 88, visto que não foi 

encontrado certidão de óbito do requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 108656 Nr: 976-67.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIAS SOUZA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:OAB/ MT 5421-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos quanto à petição de fl. 214, visto que está 

equivocado o seu conteúdo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 76568 Nr: 4915-60.2006.811.0015

 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: CIRLEI BARBOSA LOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO 

(PROCURADOR FEDERAL) - OAB:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos quanto à petição e fls. 137/143, 

requerendo o que de direito.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012840-53.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PABLIANE DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOPAZIO S.A. (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (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 a 

decisão/sentença proferida nos autos, 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.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006293-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CHITOLINA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006293-14.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NCR RADIODIFUSAO LTDA - 

EPP REQUERIDO: LUCIANO CHITOLINA & CIA LTDA - EPP Vistos, etc. 

Acolho o pedido formulado pelo autor, razão pela qual determino que seja 

designada nova data para audiência de conciliação, realizando-se a 

citação do requerido por meio dos númerors de telefone informados pelo 

autor, de tudo certificando-se nos autos. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 6 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007697-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERBSON GONCALVES SARTORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007697-03.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GERBSON GONCALVES 

SARTORI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Intime-se o 

autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando 

aos autos extrato retirado junto aos órgãos oficiais de consulta 

(SPC/SERASA/CDL), que demonstre a negativação em seu nome. 

Determino, ainda, que no mesmo prazo acima fixado, o autor esclareça se 

não existe qualquer relação jurídica com a demandada ou se há relação de 

consumo entre as partes, entretanto, desconhece a origem do 

serviço/contrato que motivou a negativação, sob pena de extinguir-se a 

ação por inépcia da inicial. Devidamente emendada, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 6 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007715-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO FAUSTINO LANGUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007715-24.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANO FAUSTINO LANGUE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Intime-se o autor para 

que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos 

extrato retirado junto aos órgãos oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL), 

que demonstre a negativação em seu nome. Determino, ainda, que no 

mesmo prazo acima fixado, o autor esclareça se não existe qualquer 

relação jurídica com a demandada ou se há relação de consumo entre as 

partes, entretanto, desconhece a origem do serviço/contrato que motivou 

a negativação, sob pena de extinguir-se a ação por inépcia da inicial. 

Devidamente emendada, conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 6 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005271-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PIRES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO JAMBERS HIDALGO GIMENEZ OAB - MT7379/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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 04/09/2018 10:30. Segunda-feira, 06 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004996-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MACEDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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 05/09/2018 13:00. Segunda-feira, 06 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004997-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO)

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-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 04/09/2018 13:30. Segunda-feira, 06 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OENING DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (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 04/09/2018 13:45. Segunda-feira, 06 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004999-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO LEANDRO MONTEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (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 04/09/2018 14:00. Segunda-feira, 06 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OENING DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000733-91.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA OENING DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Pela certidão de ID. 14114123 

a parte requerente COMUNICA o NÃO CUMPRIMENTO da decisão 

interlocutória proferida por este Juízo em ID nº. 11939464. Transcrevo: 

“DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO que a requerida SUSPENDA o 

desconto/abatimento mensal do débito discutido nos autos, até ulterior 

deliberação deste juízo”. Diante disso, DETERMINO: I - INTIME-SE a 

requerida para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, CUMPRA a 

obrigação fixada na decisão interlocutória, sob pena de multa diária pelo 

descumprimento da obrigação no importe de R$ 200,00 (duzentos) reais, 

nos termos do art. 536, §1º, do CPC/2015; II - DESIGNE-SE nova data para 

realização da audiência de conciliação, de acordo com a pauta deste juízo, 

intimando-se as partes para comparecimento, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 18 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007733-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENDRIGO GAVSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007733-45.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUCAS HENDRIGO GAVSKI 

REQUERIDO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. I - Intime-se o 

autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, juntando 

o comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, 

ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à 

comprovação da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez 

que a comprovação da residência é essencial à aferição de competência 

do Juízo; II - Com o aporte, concluso para apreciação de tutela; Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 6 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007713-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIRENE MARIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIM SILVA COSTA 04155953129 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007713-54.2018.8.11.0015. REQUERENTE: WALDIRENE MARIA OLIVEIRA 

REQUERIDO: FRANKLIM SILVA COSTA 04155953129 Vistos, etc. I - 

Intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A 

INICIAL, juntando o comprovante de endereço em seu nome, nos termos 

da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro 

documento hábil à comprovação da residência (por exemplo, contrato de 

aluguel), uma vez que a comprovação da residência é essencial à 

aferição de competência do Juízo, bem como acoste aos autos, cópia 

legível dos documentos pessoais; II - Com o aporte, concluso para 

apreciação do pleito de tutela; Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 6 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013877-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MONDRIAN RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE DI DOMENICO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1013877-69.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: CONDOMINIO MONDRIAN 

RESIDENCIAL EXECUTADO: LUIS FELIPE DI DOMENICO Vistos, etc. 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

dispostos pelo art. 321 do Código de Processo Civil, emende a inicial, 

juntando aos autos título executivo, conforme artigo 784 do CPC/2015. 

Com a juntada do documento, conclusos à análise dos pedidos. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007207-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 04/09/2018 15:00. Segunda-feira, 06 de Agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010519-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE FERREIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010519-11.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANE FERREIRA 

SOBRINHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I - Ante o 

retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 6 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011682-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA FRANCISCA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011682-26.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIA FRANCISCA DA 

PAIXAO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. I - Ante o retorno 

dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 6 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003123-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAMILLY EMANUELA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO LUIZ KAISER OAB - MT0016254A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1003123-05.2016.8.11.0015. REQUERENTE: THAMILLY EMANUELA LIMA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES 

EIRELI - EPP Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, 

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 6 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013284-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON ANANIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013284-52.2016.8.11.0015. REQUERENTE: HILTON ANANIAS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 6 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013271-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA MOURA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013271-53.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SONIA APARECIDA MOURA 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. I - Ante o 

retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 6 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012032-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA KREUSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012032-14.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JUCIMARA KREUSCH 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 6 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011374-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011374-87.2016.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO MENEZES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. I - Ante o retorno dos 

autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 6 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010712-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GARCIA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (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)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010712-26.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANA GARCIA MOREIRA 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, 

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 6 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013667-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO ALEXANDRINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013667-30.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JOSIVALDO ALEXANDRINO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. I - Ante o 

retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 6 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013638-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DEL SENT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013638-77.2016.8.11.0015. REQUERENTE: EDSON DEL SENT 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da 

Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos 

autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do 

presente feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução 

do julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 6 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012087-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MARIA BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012087-62.2016.8.11.0015. REQUERENTE: DANIELA MARIA BANDEIRA 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos etc. Considerando Ids de 

14147041, 14147067, 14147093 Intime-se a parte Autora para 

manifestação sobre o eventual pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE, volte-me os 

autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 6 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011123-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS FERREIRA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011123-69.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ISAIAS FERREIRA BEZERRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 6 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001659-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARTINS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001659-43.2016.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA MARTINS 

RODRIGUES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, 

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 6 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005857-55.2018.8.11.0015

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:

HEVELIN PATRICIA ANDRADE 04670601180 (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011553-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MACHADO PASTRELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011553-21.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: ANDREIA MACHADO 

PASTRELLO EXECUTADO: SANDRA MARA DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Acolho o pedido no ID n. 10293627. Com efeito, DECIDO: 1- SUSPENDO o 

feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com o fito de que o autor diligencie 

em busca do endereço atualizado do requerido. 2- Transcorrido o prazo, 

intime-se o autor para dar andamento ao feito, no prazo 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005923-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 521 de 629



AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno comprovando a 

relação jurídicas entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012559-97.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON LUIZ MANTOVANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012559-97.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: CARPE DIEM RESORT 

RESIDENCIAL EXECUTADO: EVERTON LUIZ MANTOVANI Vistos, etc. 1. Em 

atenção ao pedido contido no ID 9286910, INTIME-SE o executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença 

homologatória proferida nos autos, sob pena de ter o montante do débito 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido 

prazo, COM ou SEM manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e tornem 

os autos conclusos para deliberação do pedido do que lhe é de direito. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002843-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. P. (REQUERENTE)

GERSON PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002843-97.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GERSON PIRES, LEONARDO 

MENDES PIRES REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA, SOLIMOES TRANSPORTES DE 

PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI Vistos, etc. I - INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem as provas que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, apresentando, inclusive, o rol de testemunhas; II 

– Decorrido o aludido prazo sem manifestação, retornem-me os autos em 

conclusão para prolação de sentença. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 6 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1013181-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE CIPRIANO - ME (REQUERENTE)

ZENAIDE CIPRIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA MEDEIROS DE LIMA (REQUERIDO)

DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO (REQUERIDO)

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 DESPACHO Processo: 

1013181-33.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ZENAIDE CIPRIANO - ME, 

ZENAIDE CIPRIANO REQUERIDO: LARISSA MEDEIROS DE LIMA, DEIVISON 

BENEDITO CAMPOS PINTO Vistos, etc. I - INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem as provas que, eventualmente, 

pretendem produzir, especificando e delimitando a pertinência das 

mesmas, apresentando, inclusive, o rol de testemunhas; II – Decorrido o 

aludido prazo sem manifestação, retornem-me os autos em conclusão 

para prolação de sentença. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 6 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013735-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/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)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013735-65.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROBERTO CESAR DE 

OLIVEIRA BORBA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. I - INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem as provas que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, apresentando, inclusive, o rol de testemunhas; II 

– Decorrido o aludido prazo sem manifestação, retornem-me os autos em 

conclusão para prolação de sentença. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 6 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005658-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THOMPSON SERVICOS MEDICOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAMILY KAISER KOTHE (REQUERIDO)

IVANICE KAISER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005658-33.2018.8.11.0015. REQUERENTE: THOMPSON SERVICOS 

MEDICOS S/S REQUERIDO: THAMILY KAISER KOTHE, IVANICE KAISER 

Vistos, etc. I - Da análise atenta dos autos verifico que as requeridas não 

compareceram à audiência de conciliação, tendo em vista a devolução do 

AR de citação. Sendo assim, DEFIRO o pleito do requerente, no sentido de 

proceder à citação das requeridas no novo endereço declinado no ID. 

14157840; II – Ademais, DESIGNE-SE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO conforme critérios e pauta deste Juizado, fazendo constar 

as advertências em caso de falta injustificada; III - Restando negativa a 

diligência, intime-se o autor para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito. IV - Após, de tudo CERTIFICADO, 

concluso para deliberação. Sirva o presente como MANDADO, OFÍCIO, 

CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 6 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010529-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES FERRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL E RESTAURANTE LONDRES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010529-55.2016.8.11.0015. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EUCLIDES FERRI Parte Ré: REQUERIDO: HOTEL E 

RESTAURANTE LONDRES LTDA - EPP Vistos etc. I – INDEFIRO petitório 

retro, eis que incabível a intimação dos sócios da empresa requerida, uma 

vez que não fazem parte do triângulo processual formado no presente 

feito; II – Sendo assim, INTIME-SE o requerente, para que no prazo de 10 

(dez) dias, traga aos autos endereço atualizado da empresa, requerendo 

ao final, o que de direito. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 8 

de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ BERGAMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BEZERRA DE LIMA 86933159949 (REQUERIDO)

MAURICIO BEZERRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011495-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIENE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEAU CORPS ARTE ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCELAINE DA SILVA OAB - MT16619/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011495-06.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROSIENE SILVA REQUERIDO: 

BEAU CORPS ARTE ESTETICA LTDA - ME Vistos, etc. I - Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III - Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 6 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007133-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUDA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora para manifestar-se sobre eventual 

acordo celebrado entre as partes e acostar nos autos a respectiva 

minuta, no prazo de 05 dias. Após, tornem os autos conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012660-37.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA SOMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

A D KRAUSE & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CENTER CELL COMERCIO E SERVICOS SOROCABA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012660-37.2015.8.11.0015. REQUERENTE: BENEDITO FERREIRA DE 

ALMEIDA SOMA REQUERIDO: CENTER CELL COMERCIO E SERVICOS 

SOROCABA LTDA, A D KRAUSE & CIA LTDA - ME, SONY MOBILE 

COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. Vistos etc. I – Previamente à análise 

do petitório retro, e ainda considerando que a exequente não possui 

patrono habilitado nos autos, INTIME-SE a exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias apresente a planilha de cálculo devidamente atualizada, 

sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 6 

de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011636-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILSA MARTINHA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLECK E FLECK LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNE ISABELLE VIEIRA VILANDE DA LUZ OAB - PR83410 (ADVOGADO)

ROGERIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013704A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011636-37.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ILSA MARTINHA DAS 

CHAGAS REQUERIDO: FLECK E FLECK LTDA - ME Vistos, etc. 1. RECEBO 

O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 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 apresente as CONTRARRAZÕES 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, 6 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013211-17.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODAO DOCE COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE LIMA MINGARELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013211-17.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: ALGODAO DOCE COMERCIO 

VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME EXECUTADO: ELIANE DE LIMA 

MINGARELLI Vistos, etc. I - Pois bem. Em atendimento ao pedido formulado 

pelo(a) exequente, este juízo procedeu com a pesquisa via sistema 

INFOJUD buscando as últimas três declarações de imposto de renda do(a) 

executado(a), porém, restou INFRUTÍFERO o resultado, consoante extrato 

a ser colacionado pela secretaria do Juizado Especial. Com efeito, tendo 

em vista que " NÃO CONSTA DECLARAÇÃO PARA OS DADOS 

INFORMADOS" , junte-se aos autos cópia da operação. II - Outrossim, 

EXPEÇA-SE ofício ao 1º Cartório de Registro de imóveis de Sinop/MT e 

para a Colonizadora SINOP S/A, para que no prazo de 10 dias informem se 

existem matrículas ou escrituras de compra e venda em nome da 

executada em sua firma individual (CNPJ nº 18.947.771/0001-56). Com a 

resposta dos ofícios, abra-se vistas de imediato a parte exequente, para 

que no prazo de 5 dias manifeste-se, advertida do disposto no § 4º do 

artigo 53 da Lei 9.099/95 se inexistente bens. III - Oportunamente, 

concluso. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às 

providências, expedindo o necessário. SINOP, 6 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010629-44.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE CARVALHO MILAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010629-44.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: JAIME PRADELA EXECUTADO: 

ROGERIO DE CARVALHO MILAN Vistos, etc. 1. Tendo em vista que o 

executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 

835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 3. 

Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o 

mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 
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direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 6 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001206-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIVALDA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que a demanda não pode tramitar 

junto ao JEC. Denota-se que esta ação revisional de encargos financeiros 

não será apreciada com o melhor julgamento técnico sem a realização de 

perícia. Rigorosamente, não há como, sem apoio em prova técnica, 

analisar se são lícitas as taxas, juros, encargos e demais acréscimos nas 

diversas parcelas do empréstimo consignado entabulado entre as partes, 

considerando-se a imprescindibilidade de perícia. Nesse sentido é a 

posição da jurisprudência pátria, in verbis: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DA 

DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. REVISIONAL DE JUROS. ALEGAÇÃO 

DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA E LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. PRECEDENTES DAS 

TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007463979, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 27/03/2018) RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NA 

MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. PESSOA IDOSA. CONSTITUIÇÃO DA 

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONVERSÃO EM 

EMPRÉSTIMO PESSOAL COM REVISÃO DE CLÁUSULAS E ENCARGOS. 

IMPOSSIBILIDADE NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DEMANDA COM 

CARÁTER REVISIONAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. COMPLEXIDADE DA 

CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CONFORME ART. 

51, II, LEI 9099/95. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71007758212, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 20/07/2018) Registro, por oportuno, que a 

incompetência do JEC em razão de complexidade da matéria pode e deve 

ser reconhecida de ofício pelo juízo. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo no artigo 

51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Defiro os benefícios da justiça gratuita à 

parte autora. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004278-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA (REQUERENTE)

ERSON GOMES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO)

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004278-72.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIANA WERNER 

BILHALVA, ERSON GOMES TEIXEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que houve transação nos autos, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. Cumpra-se. 

ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de estilo. SINOP, 6 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença 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)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006908-38.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRESSA RODRIGUES 

MARTINS REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA 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 comprovantes de mov. n.º 

13035072 e 14154311 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, 6 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010947-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Inicialmente CHAMO O FEITO À ORDEM, pois em que pese a 

certidão de trânsito em julgado expedida no id nº 11453731 e a sentença 

extinta do feito de id nº 11937517, compulsando os autos verifica-se 

pendente de análise os Embargos de Declaração interpostos pela parte 

TELEFONICA BRASIL S.A. no id nº 10126445. Portanto, visando evitar 

quaisquer nulidades processuais, REVOGO a sentença proferida no id nº 

11937517, bem como TORNO SEM EFEITO a certidão proferida no id nº 

11453731 e passo a análise do recurso pendente de análise. Tratam-se 
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de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face da sentença proferida 

no id nº 6833391, no qual a parte Embargante aduz OMISSÃO quanto à 

prova do dano moral. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Em que pese seus 

argumentos, seu conteúdo notoriamente busca a rediscussão de matéria 

de mérito, o que é incabível pela via pretendida. A sentença embargada foi 

clara em fundamentar a ocorrência do dano moral in re ipsa, seguindo 

pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, ante a ausência de 

prova da existência de relação jurídica entre as partes. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, sem manifestação das partes, 

certifique-se o trânsito em julgado da decisão. Em havendo o trânsito em 

julgado, uma vez que já há nos autos cumprimento voluntário da obrigação 

e pedido de levantamento dos valores, INTIME-SE a parte Requerida 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, quanto à expedição de 

ALVARÁ para levantamento dos valores depositados no id nº 10902031. 

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 Requerente para levantamento do valor depositado no id nº 

10902031, conforme dados bancários informados no id nº 11456255 . Em 

caso de interposição de recurso inominado, certifique-se a Secretaria 

deste Juízo quanto à tempestividade do mesmo e, após, façam os autos 

conclusos para análise. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009635-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA FRANCISCA DA CONCEICAO TEXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$521,00 (quinhentos 

e vinte e um reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o 

vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês desde a 

propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a 

parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o 

valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, 

bem como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 

da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011934-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR PARZIANELLO OAB - MT0016819A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ABN AMRO REAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 
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8011934-29.2016.8.11.0015. REQUERENTE: DANIELLE SILVA DIAS 

REQUERIDO: BANCO ABN AMRO REAL 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 

14300945 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, 6 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006707-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA S. GUERRA - COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZENA FERNANDES DE MORAES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006707-46.2017.8.11.0015. REQUERENTE: AURORA S. GUERRA - 

COMERCIO - EPP REQUERIDO: ELIZENA FERNANDES DE MORAES SILVA 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. A parte requerente, devidamente 

intimada para comparecer à audiência de conciliação, não compareceu à 

solenidade. A requerida foi devidamente intimada a comparecer, 

consoante certidão de ID. 13324195. Ainda, a intimação realizada nos 

autos está atenta aos princípios que norteiam as diretrizes do Juizado 

Especial Cível, quais sejam: a celeridade na prestação jurisdicional, 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, todos 

elencados no art. 2º da Lei nº9099/95. Não obstante, verifico que o 

requerente não compareceu à Audiência de Conciliação, bem como que 

não justificou sua ausência, em que pese intimada. O Enunciado n.º 20, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I- quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo; Por oportuno, segue a decisão 

ementada, referente à Apelação Cível 130337/2008, Des. Márcio Vidal, 

Quarta Câmara Cível, do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data 

do Julgamento 16/03/2009, Data da publicação no DJE 27/03/2009: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RITO SUMÁRIO - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DO AUTOR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 277, § 2º, DO CPC - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A ausência injustificada do 

Autor, ou de seu procurador, à audiência de conciliação, enseja a 

extinção do feito (art. 277, § 2º, do CPC), sob pena de resultar lesão ao 

princípio da igualdade. Ex positis, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso I, da lei 9099/95. 

Em razão da falta injustificada da requerente, CONDENO o mesmo ao 

pagamento de custas judiciais nos termos do Enunciado nº 28 do FONAJE. 

Certificado o trânsito em julgado, independente do pagamento das custas, 

arquivem-se os autos, com anotação de eventual pendência às margens 

do Cartório Distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 6 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011592-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 11910192, no qual a parte Embargante 

aduz OMISSÃO quanto à fundamentação da sentença. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em seus argumentos a parte Requerente, ora 

Embargante, busca rever a fundamentação sentença proferida; todavia, 

verifica-se que não houve omissão propriamente dita, mas sim ausência 

de concordância qunato aos fundamentos expostos, o que demanda a 

interposição de recurso inominado visando rediscutir o mérito, pois tal 

discussão é incabível pela via pretendida. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO AUTOR-EMBARGANTE ALEGA OMISSÃO NO ACÓRDÃO 

— CARÁTER PRÉ-QUÉSTIONADOR — REQUER REANÁLISE DA DECISÃO' 

— IMPUGNA AS PROVAS QUE FUNDAMENTARAM O VOTO — MERO 

INCONFORMISMO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E 

REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na 

estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida 

porventura existente no voto proferido, nos termos do artigo 48, da Lei n° 

9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. In casu, 

verifica-se que inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade ou 

erro material no voto objurgado, notadamente quando foi devidamente 

fundamentado em todos os pontos da lide. Logo, não há que se falar em 

propositura de embargos de declaração, mormente quando o objetivo não 

é sanar irregularidades contidas no acórdão, mas sim alterar o julgado. 

Embargos conhecidos e rejeitados. (TJMT, Procedimento do Juizado 

Especial Cível 372006520178110001/2018, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018 - grifo nosso). Diante 

do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus 

termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012534-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CONCEICAO PINTO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE CRISTIANE RIBEIRO MULLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006226-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO PEREIRA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 527 de 629



Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012937-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLO DA SILVA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO PEGORARO OAB - MT6904/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYZA GRAZIELLA SILVESTRE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Ante a atuação de 

advogada dativa na defesa dos interesses da parte Requerida, conforme 

id nº 11968909, fixo em 01 (uma) URH, expeça-se a competente certidão. 

Decorrido o prazo legal arquivem-se o presente feito com as baixas de 

praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

hasteada e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. 

A parte Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, 

de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 
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pedidos iniciais e, de outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, 

para CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, 

quais sejam, R$ 35,03 (trinta e cinco reais e três centavos) acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros 

legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005061-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVENS THIAGO GIUSTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR A 

preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma vez que em 

razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade e 

oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA PAULINO DE FREITAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e as demais ações propostas 

pela Reclamante perante este juízo com o mesmo fito. Conforme se 

verifica na inicial, a Autora distribuiu 02 (duas) demandas em face da Ré, 

sendo que a petição inicial é praticamente idêntica em ambas as 

demandas, ou seja, a fundamentação é pautada na alegação de prova 

negativa, aduzindo a peticionaria que nunca teve relação jurídica com as 

rés, postulando a declaração de inexistência de débitos. O artigo 103, do 

CPC, dispõe que "reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes 

for comum o objeto ou a causa de pedir". Destarte, duas hipóteses 

autorizam a conexão: ações fundadas no mesmo objeto, como, por 

exemplo, uma dívida, ou na mesma causa de pedir. “In casu”, entendo que 

há conexão, pois a discussão versa sobre a mesma relação jurídica entre 

as partes, sendo que a negativação por mais de uma vez (conforme 

extrato serasa) se deu por existirem várias faturas em aberto. Sendo 

assim, passo ao julgamento simultâneo dos processos de 

nº1000752-97.2018.8.11.0015 e 1000756-37.2018.8.11.0015; DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs contra a Requerida 02 

(duas) demandas idênticas, visando a declaração de inexistência de 

relação jurídica entre as partes e indenização por danos morais, ao 

argumento de que, apesar de não manter qualquer relação comercial com 

o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se 

a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, 

verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, 

pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se 

declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus 

da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou 

de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base 

de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da 

existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência 

do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que 

deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura 

tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª 

ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a 

parte Autora junta comprovante da suposta negativação indevida. 

Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício 

regular do seu direito, tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, 

a Reclamada apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura 

semelhante à da parte Autora além telas do seu sistema interno e extrato 

de faturas com registros e informações, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. A Requerente apresentou impugnações genéricas e alegações 

frágeis, sendo muito mais verossímel a tese apresentada pela Ré, 

corroborada por telas de seu sistema interno. Nesse sentido, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS processos 

de nº: nº1000752-97.2018.8.11.0015 e 1000756-37.2018.8.11.0015;, por 

versarem sobre os mesmos fatos e mesma causa de pedir. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. CONDENO a 

parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o 

valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, 

bem como, ao pagamento de custas processuais nos termos da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA PAULINO DE FREITAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e as demais ações propostas 

pela Reclamante perante este juízo com o mesmo fito. Conforme se 

verifica na inicial, a Autora distribuiu 02 (duas) demandas em face da Ré, 

sendo que a petição inicial é praticamente idêntica em ambas as 

demandas, ou seja, a fundamentação é pautada na alegação de prova 
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negativa, aduzindo a peticionaria que nunca teve relação jurídica com as 

rés, postulando a declaração de inexistência de débitos. O artigo 103, do 

CPC, dispõe que "reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes 

for comum o objeto ou a causa de pedir". Destarte, duas hipóteses 

autorizam a conexão: ações fundadas no mesmo objeto, como, por 

exemplo, uma dívida, ou na mesma causa de pedir. “In casu”, entendo que 

há conexão, pois a discussão versa sobre a mesma relação jurídica entre 

as partes, sendo que a negativação por mais de uma vez (conforme 

extrato serasa) se deu por existirem várias faturas em aberto. Sendo 

assim, passo ao julgamento simultâneo dos processos de 

nº1000752-97.2018.8.11.0015 e 1000756-37.2018.8.11.0015; DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs contra a Requerida 02 

(duas) demandas idênticas, visando a declaração de inexistência de 

relação jurídica entre as partes e indenização por danos morais, ao 

argumento de que, apesar de não manter qualquer relação comercial com 

o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se 

a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, 

verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, 

pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se 

declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus 

da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou 

de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base 

de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da 

existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência 

do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que 

deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura 

tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª 

ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a 

parte Autora junta comprovante da suposta negativação indevida. 

Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício 

regular do seu direito, tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, 

a Reclamada apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura 

semelhante à da parte Autora além telas do seu sistema interno e extrato 

de faturas com registros e informações, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. A Requerente apresentou impugnações genéricas e alegações 

frágeis, sendo muito mais verossímel a tese apresentada pela Ré, 

corroborada por telas de seu sistema interno. Nesse sentido, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS processos 

de nº: nº1000752-97.2018.8.11.0015 e 1000756-37.2018.8.11.0015;, por 

versarem sobre os mesmos fatos e mesma causa de pedir. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. CONDENO a 

parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o 

valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, 

bem como, ao pagamento de custas processuais nos termos da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004941-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE APARECIDA DOS REIS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINARES 

Caracterizado o dano moral pela manutenção indevida do nome do autor 

face à má-prestação do serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), 

impõe-se a incidência do regramento consumerista inclusive no que 

interessa ao prazo prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale 

mencionar que no caso em apreço, começou a fluir o prazo prescricional a 

partir da data em que tomou conhecimento da indevida manutenção do 

suposto débito. Afastada, pois, a prescrição ventilada. A preliminar de 

inépcia da inicial não merece prosperar, uma vez que em razão dos 

princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade e oralidade, 

conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. Quanto à falta de 

interesse de agir, verifico que melhor sorte não assiste à requerida, eis 

que, afigura-se como legítima a pretensão lançada na presente demanda. 

E ainda, qualquer lesão ou ameaça de lesão não será afastada do poder 

judiciário, sendo a parte que invoca merecedora de um provimento 

jurisdicional, sob pena de macular o preceito constitucional que garante o 

direito de ação. Por derradeiro, destaco o entendimento do festejado 

Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito 

Processual Civil, que no mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao 

Estado-juiz, dispõe de um poder jurídico, que consiste na faculdade de 

obter a tutela para os próprios direitos ou interesses, quando lesados ou 

ameaçados, ou para obter a definição das situações jurídicas 

controvertidas. É o direito de ação, de natureza o publica, por referir-se a 

uma atividade pública, oficial, do Estado.” (Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, 

pag. 62) Quanto a procedência ou não do pedido, tenho que referida 
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análise é feito no mérito da demanda, não podendo a parte valer-se de tais 

argumentos para afastar o provimento jurisdicional no caso em apreço. 

Uma vez rejeitada as preliminares suscitadas, e por não haver arguição de 

demais preliminares, passo ao julgamento meritório. DO MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outras inscrições em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005014-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ROCHA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINARES A 

preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma vez que em 

razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade e 

oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. Passo ao 

julgamento meritório. DO MÉRITO É incontroverso nos autos que autora 

fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 
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efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outras inscrições em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 266566 Nr: 7422-42.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE ALMEIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA SANTOS 

SOUZA - OAB:MT-22806/O

 Código nº 266566

Vistos,

 Considerando a necessidade de incluir na pauta deste juízo audiências e 

júris designados em processos de réus presos e ações penais inclusas 

em metas do CNJ, os quais gozam de prioridade na tramitação em relação 

aos demais, mister se faz a redesignação da Sessão de Julgamento do 

acusado pelo Tribunal do Júri outrora aprazada nos autos para o dia 

14/03/2019, à 08h30min.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229890 Nr: 5532-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN EDUARDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT, PAULO ROBERTO RONDON SILVA - 

OAB:MT nº 19.519-0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ROBERTO 

RONDON SILVA, para devolução dos autos nº 5532-05.2015.811.0015, 

Protocolo 229890, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185092 Nr: 6200-44.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAULIO CUNHA JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REGINALDO 

MONTEIRO DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

6200-44.2013.811.0015, Protocolo 185092, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173153 Nr: 8312-20.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO RONDON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REGINALDO 

MONTEIRO DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

8312-20.2012.811.0015, Protocolo 173153, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas
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 Cod. Proc.: 327036 Nr: 7689-43.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN PEREIRA JULIO, RODRIGO 

ELICHER, RUDIMAR JOSE PEREIRA DE MOURA, TIAGO HENRIQUE 

ELICHER, ANA CRISTINA ELICHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448-O

 (...)Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

setembro de 2018, às 14h30min.Notifique-se o Ministério 

Público.Intimem-se e requisitem-se os acusados, intimando-se os seus 

advogados (procurações às fls. 230/233 e 236).Expeça-se carta 

precatória à Comarca de Colíder/MT para intimação da acusada Ana 

Cristina Elicher, sobre a data da audiência designada nestes autos, bem 

como para colheita do seu interrogatório naquele Juízo.Intimem-se as 

testemunhas pol ic iais civis,  comunicando-se o super ior 

hierárquico.Requisite-se o Policial Militar Carlos Henrique dos 

Santos.Intimem-se as demais testemunhas arroladas pela acusação (fl. 

02-D), devendo constar no mandado de intimação que deverão trazer os 

seus documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.Intime-se 

a defesa dos acusados Rodrigo Elicher, Tiago Henrique Elicher, Ana 

Cristina Elicher e Rudimar José Pereira de Moura para que, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, forneça os endereços das testemunhas arroladas 

à fl. 228, sob pena desistência tácita de suas oitivas. Estando nos autos 

os endereços, intimem-se referidas testemunhas para que compareçam à 

audiência acima designada, devendo constar no mandado de intimação 

que deverão trazer os seus documentos pessoais no dia da audiência. 

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 324479 Nr: 5973-78.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMIR JOSE DOS 

SANTOS - OAB:MT- 17597

 (...) Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e 

por não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito de 

revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado Francisco 

Afonso Krepsz.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se acusado por 

intermédio de seu advogado sobre o teor da presente decisão.Com os 

memoriais defensivos juntados aos autos, voltem-me conclusos.Por fim, 

trasladem-se para estes autos a decisão que decretou a prisão preventiva 

do acusado, a decisão que indeferiu o pedido de revogação, ambas 

prolatadas nos autos Código Apolo 320318, bem como a decisão prolatada 

em audiência de custódia, com a respectiva mídia audiovisual.Cumpra-se. 

Sinop, 03 de agosto de 2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 299028 Nr: 7812-75.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 Ação Penal - Código Apolo 299028

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 36/40, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP, pois 

as teses defensivas se confundem com o mérito e são analisadas em 

momento oportuno.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de maio de 

2019, às 17h30min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado (fl. 41).

Intime-se a vítima, devendo constar no mandado de intimação que deverá 

trazer os seus documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 01 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 304139 Nr: 10939-21.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE SOUZA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA HAUBERT SANTOLIN 

ANDRADE - OAB:22.002-O

 Ação Penal - Código Apolo 304139

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 32/33, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de maio de 

2019, às 17h30min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e as suas advogadas (fl. 40).

Intimem-se a vítima e as testemunhas, devendo constar no mandado de 

intimação que deverão trazer os seus documentos pessoais no dia da 

audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 01 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 280891 Nr: 16440-87.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO SERGIO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 22.154

 Ação Penal – Código Apolo 280891.

Vistos.

Tendo em vista que estarei ausente desta Vara/Comarca no dia 14 de 

agosto de 2018, diante da convocação do Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC/TJMT - para participação 

do Workshop “Justiça Multiportas”, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada para o dia 04 de Setembro de 2018, às 13h30min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e os seus advogados (procuração à fl. 43).

 Intimem-se a vítima e a testemunha, devendo constar no mandado que 

deverão trazer os seus documentos de identificação no dia da audiência 

acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 03 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 285539 Nr: 19319-67.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTUNATO SARTURI POLONIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS ARTHUR MARAGNO 

DINIZZ - OAB:22.471-MT

 Por todo o exposto, julgo procedentes os fatos narrados na denúncia (fls. 

02/03), para:CONDENAR FORTUNATO SARTURI POLONIATO, brasileiro, 

nascido em Salto do Jacui/RS, no dia 13/05/1971, filho de João Flores 

Machado Poloniato e Hilda Sarturi Poloniato, RG n. 0706910-3 SEJSP/MT, 
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inscrito no CPF sob o n. 388.145.011-49, residente na Estrada Dalva, s/n, 

Zona Rural, nesta cidade (conhecida como antiga chácara do Balduino), 

por violar a norma penal incriminadora prevista no artigo 147 c/c artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei n. 

11.340/06, fixando-lhe a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de 

detenção, em regime inicialmente semiaberto (fundamentação acima – 

reincidente).Condeno o sentenciado ao pagamento das custas e das 

despesas processuais.O sentenciado poderá aguardar o trânsito em 

julgado da presente sentença em liberdade, diante do regime para início do 

cumprimento da pena fixado (semiaberto).Inaplicável o inciso IV, do artigo 

387, do CPP.Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado 

no rol dos culpados (ofício ao SINIC - Departamento da Polícia Federal) e 

façam-me conclusos para análise da extinção de punibilidade pelo 

cumprimento da pena (preso em 16/11/2017, conforme consta no 

mandado de prisão à fl. 46 dos autos de Código Apolo 281058, e solto no 

dia 16/01/2018, conforme alvará de soltura à fl. 73 destes).Nos termos do 

artigo 201, §2º, do CPP e artigo 25 da Lei n. 11.340/06, intime-se a vítima 

sobre o teor desta sentença, para conhecimento.Notifique-se o Ministério 

Público.Publique-se. Intime-se o sentenciado por intermédio de seu 

advogado constituído, nos termos do artigo 392, inciso II, do CPP. 

CUMPRA-SE.Dispenso o registro, nos termos do §4º, do artigo 317, da 

CNGC/MT.Sinop, 03 de agosto de 2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza 

de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 253289 Nr: 19978-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DA SILVA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS 

- OAB:MT nº 18.434

 Certifico e dou fé que o Advogado LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS, fica 

devidamente INTIMADO à apresentar, nestes autos, Alegações Finais, na 

forma de Memoriais, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209770 Nr: 10805-96.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS ANTONIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELVIS ANTONIO MOREIRA, Rg: 

1358371-9, Filiação: Elza Maria da Silva Moreira e Antonio Moreira, data de 

nascimento: 21/01/1980, brasileiro(a), natural de Japura-PR, 

desempregado. 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: Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte SENTENÇA: “Vistos. 

Trata-se de ação penal movida pelo representante ministerial em desfavor 

de Elvis Antonio Moreira, imputando-lhe a prática delitiva capitulada no 

artigo 180, caput, do Código Penal. Regular o feito e encerrada a 

instrução, eis o sucinto relatório, em privilégio ao princípio da celeridade e 

efetividade processual. Fundamento. DECIDO. Em análise aos autos, a 

materialidade e autoria estão comprovas, consubstanciadas nos Boletins 

de Ocorrência (fls. 08/08-verso e 09/09-verso), no auto de apreensão (fl. 

21), no termo de entrega (fl. 22) e depoimentos prestados pela vítima e 

testemunhas na fase inquisitiva e em Juízo nesta audiência (artigo 155, do 

CPP). A vítima Sandra Ferreira assim se manifestou, em síntese: “teve a 

sua motocicleta subtraída; posteriormente a motocicleta da depoente foi 

localizada no bairro boa esperança; a polícia lhe contatou dizendo que 

havia recuperado a motocicleta”. A testemunha PM Felipe Andre Lessa 

Pires disse, em síntese: “estava em rondas no bairro boa esperança e se 

deparou com o acusado; o acusado não atendeu a ordem de parada e 

empreendeu fuga; logrou êxito em abordá-lo, momento em que constatou 

que a motocicleta por ele utilizada era produto de ilícito anterior”. A 

testemunha IPC Bruno Caetano Moro relatou, em síntese: “estava em 

rondas no bairro boa esperança; havia registro da subtração da 

motocicleta da vítima; abordaram o autuado com a motocicleta da vítima e 

efetuaram a sua prisão”. Encerrada a instrução processual, as 

circunstâncias provadas no presente feito, no termos do artigo 239, do 

CPP, com a devida judicialização da prova, conforme regra contida no 

artigo 155, do CPP, trazem a certeza da ciência da ocorrência do delito 

narrado na exordial, conforme depoimentos da vítima e do policial militar 

Lessa e o IPC Bruno Caetano Moro. Dessa forma, a condenação do 

acusado é medida que se impõe, pois a conduta do acusado preencheu 

as elementares do tipo penal pelo qual foi denunciado, qual seja, 

receptação, pois das circunstâncias provadas e conhecidas (CPP, art. 

239), se extrai o elemento subjetivo da conduta, consistente no dolo direto 

de adquirir bem que sabia ser produto de crime anterior. Assim, o conjunto 

dos autos aponta para a ocorrência do delito, em uma análise conglobante 

das provas acostadas, pois o acusado confessou que adquiriu a 

motocicleta e não exigiu qualquer documento comprobatório da sua origem 

lícita, com a consequente inversão do ônus da prova (teoria do Onus 

probandi incumbit ei qui agit). A Jurisprudência tem decidido neste mesmo 

raciocínio, conforme colaciono: “APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO E 

ROUBO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR RECEPTAÇÃO - 

DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM ADQUIRIDO - 

APREENSÃO DE OBJETO SUBTRAÍDO EM PODER DO AGENTE - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 

DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO CONSUMADO PARA TENTATIVA - 

IMPOSSIBILIDADE - INVERSÃO DA POSSE DO BEM - RECURSO 

DESPROVIDO. "No crime de receptação, sendo apreendido em poder do 

agente o bem subtraído, ocorre à presunção de sua responsabilidade, 

operando-se a inversão do ônus probatório. Não obtendo êxito em 

comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação por 

infringência ao artigo 180, caput, do Código Penal". (TJMT, Apelação 

Criminal nº 80.557/2013) A consumação do roubo ocorre com a inversão 

da posse do bem, após cessar a clandestinidade ou a violência, e 

independe da posse tranquila, da perseguição imediata ou da recuperação 

do objeto subtraído. (Apelação nº 0004945-98.2013.8.11.0064, 2ª Câmara 

Criminal do TJMT, Rel. Marcos Machado. j. 02.07.2014, Publ. 07.07.2014). 

Não é o caso, portanto, de acolher os pleitos defensivos de absolvição ou 

desclassificação para a modalidade culposa, diante do acima consignado 

e uma vez comprovadas as elementares do crime na modalidade descrita 

na denúncia. Assim, as provas deste feito comprovam o crime de 

receptação, na forma narrada no caput do artigo 180, do Código Penal, 

restando-me dosar as reprimendas, em atendimento ao princípio 

constitucional da individualização da pena (CF, artigo 5º, inciso XLVI). D O 

S I M E T R I A. Considerando ter o acusado agido com culpabilidade 

normal para o evento delituoso; que é primário; que a sua personalidade e 

conduta social não podem ser valoradas negativamente, pois não foi 

avaliado por assistente social, bem como diante da Súmula 444 do STJ; 

que as circunstâncias, os motivos e as consequências da infração foram 

normais para a espécie, por tais circunstâncias, nos termos dos critérios 

da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração 

penal do autor, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a 

pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual 

transformo em provisória e, na sequência, em definitiva, haja vista 

inexistirem circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de 

aumento ou diminuição de pena a serem valoradas. Faculto ao 

sentenciado a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por 01 

(uma) restritiva de direito, tendo em vista o preenchimento dos requisitos 

elencados no artigo 44, do Código Penal. Fixo-a na modalidade de 

prestação pecuniária no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro), a ser destinado ao Conselho da Comunidade da Comarca de 

Sinop, na forma definida pelo Juízo das Execuções Penais. Substituída a 

pena prejudicado a suspensão (art. 77 do CP).D I S P O S I T I V O - Por 

todo o exposto, julgo procedente a denúncia, para: CONDENAR ELVIS 

ANTONIO MOREIRA, qualificado nos autos, por violar a norma penal 

incriminadora prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, fixando-lhe a 

pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime 

inicialmente aberto, bem como pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, 

equivalente o dia-multa a 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, ficando sujeita à atualização do artigo 49, § 2º e pagamento no 

prazo do artigo 50, ambos do Código Penal, facultando ao sentenciado a 

substituição da pena privativa de liberdade aplicada por 01 (uma) restritiva 
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de direito consistente naprestação pecuniária no valor de R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro), a ser destinado ao Conselho da 

Comunidade da Comarca de Sinop, na forma definida pelo Juízo das 

Execuções Penais, na audiência admonitória. Isento o sentenciado do 

pagamento das custas e das despesas processuais, pois assistido da 

Defensoria Pública. O acusado poderá aguardar o trânsito em julgado da 

presente sentença em liberdade, pois ausentes as circunstâncias dos 

artigos 312 e 313, ambos do CPP. Sai a vítima intimada do teor desta 

sentença para conhecimento. Após o trânsito em julgado, lance-se seu 

nome no rol dos culpados (ofício ao SINIC – Departamento da Polícia 

Federal) e expeça-se a guia de execução penal, encaminhando-a ao Juízo 

das Execuções Penais. Restituam-se ao sentenciado o valor depositado à 

fl. 24, devendo ser intimado, por meio de edital, para comparecer à 

Secretaria desta Vara e informar seus dados e retirar o objeto, no prazo 

de 90 dias. Em caso de não comparecimento, determino a doação para o 

Conselho da Comunidade de Sinop. 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). Publicada em 

audiência. Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317 da 

CNGC. Saem as partes intimadas para os efeitos recursais. Intime-se o 

acusado por edital, fixando-se o prazo de 90 (noventa) dias. Cumpra-se”. 

Nada mais, após lido e achado conforme eu, Luiz Vinicius Iori, o 

digitei.Débora Roberta Pain CaldasPedro da Silva Figueiredo Junior Juíza 

de Direito Promotor de Justiça Sávio Ricardo Cantadori CopettiDefensor 

PúblicoVítima: Sandra Ferreira

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 Lucia Castilho 

Lopes, digitei.

Sinop, 04 de agosto 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.: 281058 Nr: 16553-41.2016.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTUNATO SARTURI POLONIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS ARTHUR MARAGNO 

DINIZZ - OAB:22.471-MT

 Posto isso, REVOGO as medidas concedidas às fls. 06/08 e JULGO 

EXTINTO este feito.Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas e anotações cabíveis.Notifique-se o Ministério 

Público.Intime-se o advogado constituído pelo requerido, nos termos do 

artigo 1.387, da CNGC/MT.Dispensado o registro, nos termos do §4º do 

artigo 317 da CNGC.Publique-se. Cumpra-se.Sinop, 03 de agosto de 

2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 304548 Nr: 11217-22.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALVES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - OAB:MT/ 

3.536-B

 Ação Penal - Código Apolo 304548

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 59/60, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de maio de 

2019, às 13h30min .

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado (fl. 57).

Intimem-se os policiais civis, comunicando-se o seu superior hierárquico.

Intime-se a vítima, devendo constar no mandado que deverá trazer os 

seus documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 02 de agosto 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.: 233751 Nr: 7921-60.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CORDEIRO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 11- Intime-se o reeducando acerca do teor desta decisão, advertindo-o 

acerca das condições impostas para CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME 

ABERTO. 12- Designo audiência admonitória para o dia 15 de Agosto de 

2018, às 15h30min. 13- Cientifique-se o Dr. Promotor de Justiça e à 

defesa. 14- Intime-se o reeducando para comparecer à audiência. 15- 

Comunique-se à “Polinter”, ao Delegado Regional de Polícia Judiciária Civil 

de Sinop/MT e ao Comandante do 11º BPM/MT, para conhecimento e 

cumprimento das condições impostas ao reeducando. 16- Sem embargo 

do que foi deliberado até aqui, defiro o requerido na cota Ministerial de fl. 

110, itens II e III, devendo o Sr. Gestor: a- Prosseguir no integral 

cumprimento do que foi determinado na deliberação judicial proferida em 

18.11.2016, acostada às fls. 99/99vº, em especial o contido no item “7” da 

referida decisão. b- Certificar se na ocasião dos comparecimentos 

mensais em Juízo houve o cumprimento do item “6” da decisão judicial de 

fls. 99/99vº por parte do reeducando. Se negativo, intime-se o 

reeducando, para que, justifique, no prazo de 10 (dez) dias a não 

apresentação da declaração do responsável pela Igreja, que comprove o 

seu comparecimento aos cultos religiosos, com especificação de datas e 

horários. 17- Em relação ao requerido no item I, parte final da cota 

Ministerial de fl. 110 e item III, segunda e terceira parte da cota Ministerial 

de fl. 120 é certo que perdeu o objeto, tendo em vista a juntada aos autos 

das certidões acostadas às fls. 113/114, 122/125, 128, 134/138, razão 

pela qual deixo de apreciar os referidos requerimentos. 18- Não obstante, 

elabore-se novo cálculo de liquidação da pena imposta ao reeducando, 

contabilizando o tempo de cumprimento de pena em regime fechado. 19- 

Por fim, considerando que há nos autos cálculo de liquidação da pena de 

multa, acostado às fls. 130/132vº, dê-se vista dos autos à defesa para 

manifestar, observado que o reeducando possui advogada constituído 

nos autos. 20- Após venham os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. Cumpra-se e intimem-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 159003 Nr: 6278-09.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297/MT, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Trata-se de Processo Executivo de Pena, distribuído em 11.4.2018 

perante este juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Sinop/MT, no qual 

JACKSON FENNER foi condenado, em 31.01.2011 (fls. 17/50), pelo Juízo 

da 1ª Vara Criminal local, à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos 

de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1340 (um mil 

trezentos e quarenta) dias-multa, como incurso nos arts. 33, “caput” e 35, 

“caput” da Lei nº 11.343/2006, 180 do CP e 244-B do ECA, sendo que, em 

27.3.2013 (f. 118), o reeducando foi progredido para o regime semiaberto 

de cumprimento de pena.

Compulsando os autos, constata-se que está pendente de julgamento o 

incidente de regressão de regime, deflagrado em 15.5.2017 (f. 221) pelo 

Juízo da 3ª Vara Criminal local.

Assim, previamente à análise do pedido de progressão para o regime 

aberto de cumprimento de pena, formulado em 25.01.2018 (f. retro, ainda 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 536 de 629



não numerada), cumpra-se o disposto no art. 267, § 2º, 331 e 337, 

“caput”, da CNGCGJ/MT, encerrando-se os volumes do processo após 

atingirem 200 (duzentas) folhas, e numerando-se adequadamente aquelas 

subsequentes à f. 235.

Após, dê-se vista dos autos ao advogado do reeducando para, em 05 

(cinco) dias, apresentar justificativa por escrito, conforme já determinado 

na audiência realizada em 23.8.2017 (f. 224), oportunidade na qual, ainda, 

deverá manifestar-se acerca dos documentos apresentados pelo 

Ministério Público em 11.9.2017 (fls. 228 e seguintes, ainda não 

numeradas).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 293152 Nr: 4164-87.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Considerando que já foram apresentadas as razões (fls. 02/07) e 

contrarrazões recursais (fls. 13/17), mantenho incólume a decisão 

hostilizada, por seus próprios termos e fundamentos jurídicos.

Não obstante, em observância ao disposto no art. 587, “caput”, do CPP, 

intimem-se o Ministério Público e o advogado do reeducando para, em 02 

(dois) dias, indicarem as peças dos autos principais de que pretendam 

traslado.

Após, junte-se aos autos cópia das peças indicadas pelas partes e, em 

seguida, remetam-se os autos ao e. TJMT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 329475 Nr: 9113-23.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência de interrogatório 

do réu Joel Bernardo de Oliveira para 11.9.2018 (terça-feira), às 14:45 

horas.

Requisite-se o réu à diretoria da penitenciária local, observando-se o 

artigo 1.388 da CNGCGJ/MT.

Intime-se o Ministério Público e o advogado do acusado (f. 753), 

solicitando-se ao juízo de origem cópia da defesa prévia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 328803 Nr: 8681-04.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA LODI RISSINI, IVANILDO 

ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:MT/2.621

 Diante da necessidade de readequação da pauta, redesigno audiência 

para oitiva da testemunha PM Evanildo da Silva Moreira Lopes, a ser 

realizada em 11.9.2018 (terça-feira), às 15:45 horas.

Cuidando-se de policial militar, observe-se e cumpra-se o disposto nos 

arts. 221, § 2º do CPP, c.c 1.686, II, da CNGCGJ/MT.

 Comunique-se o Ministério Público e a defesa.

Intimem-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231070 Nr: 6254-39.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON APARECIDO PEREIRA CARVALHO, 

MARCO ANTONIO PINZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCO ANTONIO PINZAN, Filiação: 

Silvana Pinzan e José Elias Pinzan, data de nascimento: 30/08/1996, 

brasileiro(a), natural de Foz do Iguaçu-PR, solteiro(a), pedreiro, Telefone 

9917-5920. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação do réu acima qualificado para, em 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do valor de R$ 800,00 (oitocento reias) 

em favor do Conselho da Comunidade, sendo esta uma das condições que 

lhe foram impostas para a suspensão condicional do processo.

Despacho/Decisão: Ação Penal – Código Apolo 231070Acusados: Alisson 

Aparecido Pereira Carvalho e Marco Antonio PinzanVistos.Em audiência 

realizada no dia 28.07.2015 (fls. 90/93), concedeu-se aos acusados a 

suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, 

mediante as condições fixadas no referido decisum.O Ministério Público se 

manifestou à fl. 168, pugnando pela declaração da extinção de 

punibilidade do acusado Alisson, diante do cumprimento integral das 

condições do benefício que lhe foi concedido e a intimação do acusado 

Marco Antonio para cumprir integralmente o benefício 

concedido.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. Fundamento. D E C 

I D O.Compulsando os autos, quanto ao acusado Alisson, transcorreu o 

prazo da suspensão condicional do processo (02 anos) sem que 

houvesse revogação desta, tendo ele cumprido todas as condições 

fixadas, sendo de rigor a declaração da extinção da punibilidade, nos 

exatos termos do § 5º, do artigo 89, da Lei 9099/95, verbis:“Expirado o 

prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade”.Posto isso, 

tendo em vista o decurso do prazo da suspensão condicional do processo 

sem revogação, em consonância com a manifestação do Ministério 

Público, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de Alisson Aparecido Pereira 

Carvalho, em relação ao fato apurado neste feito, devendo o cartório 

fazer as comunicações aos órgãos competentes, com as baixas e 

anotações de vezo, após o trânsito em julgado, em relação ao referido 

acusado.Quanto ao acusado Marco Antônio, expeça-se mandado de 

intimação para que cumpra o item “5” da decisão às fls. 92/93 (poderá ser 

localizado em seu local de trabalho – fl. 159).Notifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop, 12 de abril de 

2018.Débora Roberta Pain CaldasJuíza 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, LUANNA ANDRESSA 

SILVA, digitei.

Sinop, 03 de agosto de 2018

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 532055 Nr: 5471-81.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CELSO LUIZ PEREIRA, ROSE MEIRE ANTONIA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “(...) Feitas essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE a presente 

Suscitação de Dúvida Inversa formulada pelo Sr. Celso Luiz Pereira e 

Rose Meire Antonia Silva Pereira.Comunique-se à CGJ para conhecimento 

e eventuais providências, uma vez que esta decisão colide com a decisão 

judicial que ordenou o registro imobiliário. Custas pelos Srs. Celso Luiz 

Pereira e Rose Meire Antonia Silva Pereira (Lei n.º 6.015/73 – art. 

207).Transitado em julgado, proceda-se na forma do inc. I, do art. 203, da 
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Lei de Registros Públicos (Lei n.º 6.015/73), restituindo os documentos à 

parte, independentemente de translado, dando-se ciência da decisão à 

Tabeliã, para que a consigne no Protocolo e cancele a prenotação.Após, 

arquivem-se, com as anotações e baixa necessárias.P. R. I. Ciência ao 

MP. Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão servirá como comunicação (Ordem de Serviço n.º 2/2017/DF)".

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004425-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE JOVINA DE PINHO (REQUERENTE)

RUBENS GONCALO DE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS BUENO PEIXOTO OAB - MT18902/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Acolho o parecer ministerial de Id. 13981201. II- Designo 

audiência de ratificação para o dia 04/09/2018, às 14:30 horas. III- 

Intimem-se as partes para que compareçam acompanhados de advogado. 

IV- Notifique-se. V- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004720-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. L. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. A. J. (REQUERIDO)

K. H. L. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Considerando as circunstâncias e os fatos narrados no pedido inicial, 

os quais não fornecem elementos suficientes para a concessão do pleito 

liminar, visando ainda evitar reiteradas mudanças bruscas da situação 

fática consolidada a surtir grandiosos efeitos na vida pessoal do menor 

em mero juízo sumário de cognição, postergo a análise do pedido para 

depois de produzida a perícia técnica. III– Assim, dentro do Poder Geral de 

Cautela, previsto no art. 297 do CPC, determino a realização de Estudo 

Psicológico e Social no domicílio da requerente, sem prévio aviso, aferindo 

as condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas, sociais e 

psicológicas para criação e educação da criança. Em laudo 

circunstanciado. Prazo dez (10) dias. IV- Cite-se o requerido, no endereço 

constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência de 

conciliação/mediação que designo para o dia 18/9/2018, às 

16h00m(horário oficial de MT), nos termos do art. 695, do CPC/2015. 

Intime(m)-se. V- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os 

dados necessários à audiência e deverá estarão desacompanhados de 

cópia da petição inicial, assegurado ao requerido o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). VI- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC/2015. VIII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. IX- Notifique-se o Ministério 

Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008068-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SARA DEONIZIA GALVAO (REQUERENTE)

JOAO PEDRO GALVAO (REQUERENTE)

MIRIAM DEONIZIA GALVAO (REQUERENTE)

CARMEN DEONIZIA GALVAO (REQUERENTE)

ODENIL LEITE GALVAO (REQUERENTE)

OSEIAS LEITE GALVAO (REQUERENTE)

HELI LEITE GALVAO (REQUERENTE)

MARIA DIONIZIA DOS SANTOS GALVAO (REQUERENTE)

LUIZ PEDRO GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ OAB - MT10607/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos. MARIA DIONIZIA DOS SANTOS GALVÃO ingressou com pedido de 

ALVARÁ JUDICIAL para levantamento das importâncias depositadas em 

conta bancária no nome do de cujus JOÃO LEITE GALVÃO, falecido em 24 

de fevereiro de 2016. Tendo em vista a existência de outros herdeiros, 

fora determinada a regularização do pedido com a inclusão dos mesmos 

no polo ativo da ação ou, caso não tivessem interesse na demanda, que 

apresentassem as respectivas renúncias. A autora aditou o pedido, 

arrolando todos os herdeiros no polo ativo da demanda, trazendo, além, da 

requerente: CARMEN DEONIZIA GALVÃO LADISLAU, ODENIL LEITE 

GALVÃO, HELI LEITE GALVÃO, JOÃO PEDRO GALVÃO, JOSÉ GONÇALO 

GALVÃO, LUIZ PEDRO GALVÃO, MIRIAM DEONÍZIA GALVAO, SARA 

DEONIZIA GALVÃO DE ARRUDA, OSEIAS LEITE GALVÃO, VICTOR HUGO 

GALVÃO – filho da Herdeira ROZENIL LEITE GALVÃO, apresentando as 

respectivas procurações (Id. 11455040). Expediu-se ofício ao Banco do 

Brasil, requisitando informações acerca de saldos bancários em nome do 

de cujus, cuja resposta informara a existência de valores depositados nas 

contas em nome do falecido- Id. 13591323. Plano de partilha e dados 

bancários informados em Id. 14373460. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Quanto ao pedido verifica-se que os requerentes são 

partes legítimas, sendo portanto, o pedido juridicamente possível. Ademais, 

há interesse processual e econômico e, ante, o falecimento esposo e pai 

dos requerentes, respectivamente, assiste-lhes, assim, o direito de 

pleitear o saque dos valores existentes junto à conta bancária em nome do 

de cujus Sr. JOÃO LEITE GALVÃO. Logo, estando comprovado nos autos 

o vínculo existente entre os requerentes e o de cujus, o pleito há de ser 

deferido sem mais delongas. Diante do exposto, bem como com as provas 

existentes nos autos, defiro o pedido dos requerentes e determino seja 

expedido alvará de levantamento em favor de MARIA DIONÍZIA DOS 

SANTOS GALVÃO, habilitando-a a receber o dinheiro disponível junto à 

conta em nome do de cujus JOÃO LEITE GALVÃO, junto à agência 

autorizada do Banco do Brasil, procedendo a partilha exatamente 

conforme esboçado em Id. 14373460, mediante posterior prestação de 

contas nos autos, por meio de cópia de transferência bancária ou recibo, 

sob pena de incorrer no crime de apropriação indébita, com remessa dos 

autos ao Ministério Público para as medidas cabíveis. Isento as 

requerentes do pagamento das custas e despesas processuais. Expeça 

Sr. Gestor, o competente alvará para transferência do valor disponível 

para a conta bancária de titularidade da viúva MARIA DIONÍZIA DOS 

SANTOS GALVÃO, que deverá prestar contas nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007005-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO)

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Recebo os autos no estado em que se encontram e visando não 

gerar prejuízo à parte, aproveito os atos já praticados. Por tal motivo, 

entendo que deixa de subsistir as razões dos Embargos de Declaração de 

Id. n. 13298860, eis que satisfeita sua pretensão. Desta feita, cumpra-se o 

disposto na sentença proferida em Id. n. 12826006. Certificado o trânsito 

em julgado e exaurida a prestação jurisdicional, arquive-se. Ás 

providências.
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001404-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE OLIVEIRA VIANA (AUTOR)

G. V. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AELÇON SEBASTIÃO DE BARROS MOURA (RÉU)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Os 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 35% 

(trinta e 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) e/ou creditado em sua conta, aberta para esse fim (Lei 

n.º 5.478/68, artigo 4º). III- Oficie-se à Caixa Econômica Federal 

requisitando a abertura de uma conta poupança em nome da mãe da 

menor, para fins de depósito e movimentação dos alimentos, 

fornecendo-lhe o número. IV- Cite-se o requerido, no endereço constante 

na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência de 

conciliação/mediação que designo para o dia 19/9/2018, às 13h30min 

(horário oficial de MT), nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. 

V- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao requerido o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). VI- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC/2015. VIII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. IX- Notifique-se o 

representante do Ministério Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001404-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE OLIVEIRA VIANA (AUTOR)

G. V. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AELÇON SEBASTIÃO DE BARROS MOURA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Os 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 35% 

(trinta e 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) e/ou creditado em sua conta, aberta para esse fim (Lei 

n.º 5.478/68, artigo 4º). III- Oficie-se à Caixa Econômica Federal 

requisitando a abertura de uma conta poupança em nome da mãe da 

menor, para fins de depósito e movimentação dos alimentos, 

fornecendo-lhe o número. IV- Cite-se o requerido, no endereço constante 

na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência de 

conciliação/mediação que designo para o dia 19/9/2018, às 13h30min 

(horário oficial de MT), nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. 

V- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao requerido o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). VI- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC/2015. VIII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. IX- Notifique-se o 

representante do Ministério Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 216945 Nr: 12385-16.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGOeCVOrpsmMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA - 

OAB:25.124-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1385-16.2008.811.0002

CÓDIGO: 216945

Vistos.

I– Tendo em vista o interesse de incapaz, vista ao Ministério Público, base 

forte no art. 178, II, CPC/2015.

 II- Cumpra-se.

 Várzea Grande, 02 de agosto de 2018.

 DR JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 341514 Nr: 9129-55.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVMM, VANIA DE ARRUDA MARQUES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELIO GONÇALVES MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE WILZEM MACOTA - 

OAB:7481b

 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.Revogo mandado de prisão Fls.25/26Isento a parte 

requerente de custas e emolumentos processuais, por ser beneficiaria de 

assistência judiciária gratuita.Certificando-se o trânsito em julgado, 

a r q u i v e - s e ,  o b s e r v a d a s  a s  f o r m a l i d a d e s  l e g a i s . 

Publique-seIntime-seCumpra-se. Várzea Grande, 03 de agosto de 

2018.DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO JUIZ de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 237431 Nr: 17229-72.2009.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE ADILES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN - OAB:3799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido, razão pela qual, 

intimo a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 250092 Nr: 9499-73.2010.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGEB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - OAB:3988/O

 Certifico que, decorreu o prazo de suspensão Requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 400765 Nr: 11729-15.2015.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franceline Moreira, Francesco Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Antonio Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON GUILHERME DE SOUZA 

- OAB:17503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que decorreu o prazo de suspensão requerido, razão pela qual, 

intimo o d. patrono do autor para manifetar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 340635 Nr: 8436-71.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSN, SDSN, SRDS, EDSN, EDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILVA ALVES - 

OAB:8882, Roberto Cássio dos Santos/UNIVAG - OAB:14.553/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Diante do exposto, Não Resolvo o Mérito do presente feito, com 

fundamento no art. 485, §1° do Código de Processo Civil. Cientifique-se o 

Ministério Público.Sem custas e sem honorários por ser a autora 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, coma as necessárias baixas e 

anotações.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003418-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. X. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. G. D. O. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1003418-13.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: A Advogada da parte autor e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

14069670 e da certidão que designou audiência de ID 14522406. Várzea 

Grande/MT, 6 de agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003393-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. S. A. (AUTOR)

P. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT0006106A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. S. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1003393-34.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: A Advogada da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência do despacho de ID 

14520200 e da certidão que designou audiência de ID 14523421. Várzea 

Grande/MT, 6 de agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005527-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. L. B. (REQUERENTE)

S. R. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005527-97.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de ação de Divórcio Consensual. Compulsando os autos, verifica-se que o 

valor da causa deve ser corrigido (art. 292, III e VI do CPC). Intimem-se os 

requerentes, por Advogado, para que emende a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Mais. Intimem-se ainda 

para que encartem aos autos cópia dos comprovantes de seus 

rendimentos, atualizados, para que seja possível a análise do pedido de 

AJG formulado na exordial. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002359-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME GONCALO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS SOARES DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1002359-87.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Aos Advogados da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

14252760 e da certidão que designou audiência de ID 14554283. Várzea 

Grande/MT, 6 de agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002359-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME GONCALO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS SOARES DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1002359-87.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Aos Advogados da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

14252760 e da certidão que designou audiência de ID 14554283. Várzea 

Grande/MT, 6 de agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006550-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. E. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0008458A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. G. A. W. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)
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1006550-78.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

14515074 e da certidão que designou audiência de ID 14542877. Várzea 

Grande/MT, 6 de agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002271-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE OLIVEIRA TRANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CAVALCANTE DE ANDRADES OAB - MT0019803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE TRANI DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA 

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 : 

1002271-83.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA, Tutela e Curatela]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: PEDRO DE OLIVEIRA TRANI Parte Ré: REQUERIDO: 

VICENTE TRANI DE SOUZA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) a quem possa 

interessar FINALIDADE: (...) DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do CPC e art. 1.775, 

§ 1º, do CC/2002, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

transferir a curatela definitiva do Sr. VICENTE TRANI DE SOUZA ao seu tio, 

Sr. PEDRO DE OLIVEIRA TRANI, que passará a ser curador do sobrinho.P. 

R. I.Isento de custas (Id. 5853851).Inscreva-se a presente sentença no 

Cartório competente e publique-se na forma prevista no art. 755, § 3º, do 

NCPC. Oficie-se ao INSS acerca da substituição da curadora.Expeça-se 

certidão de tramitação do processo conforme requerido nos autos.Após o 

trânsito em julgado e providências acima, arquive-se o feito com baixa na 

Distribuição.Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 14 de março de 2018 . E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume epublicado na forma da Lei. Eu, Nercy Anchieta- Gestora 

Judiciaria , digitei. VÁRZEA GRANDE, 6 de agosto de 2018. NERCY 

ANCHIETA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003618-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. L. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. V. N. L. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1003618-54.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes 

,para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste sobre o estudo 

psicossocial ID 13922290 Várzea Grande/MT, 6 de agosto de 2018. Nercy 

Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004717-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. G. D. S. P. (AUTOR)

CAMILA GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANE DE SOUZA PAES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1004717-25.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

14107343 e da certidão que designou audiência de ID 14574519. Várzea 

Grande/MT, 6 de agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 270212 Nr: 11101-65.2011.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE BARBOSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIO DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:8004/MT-230904/, NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - UNIVAG - OAB:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 226, § 6º, da CRFB/88, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e 

DECRETO o divórcio do casal, com a consequente dissolução do vínculo 

conjugal.Julgo improcedente os alimentos em favor das filhas, ante a 

maioridade civil, bem ainda a ausência de documentos que comprovem 

que as requerentes estejam estudando, além da irregularidade da 

representação processual por fato superveniente.Oficie-se para 

averbação do divórcio no cartório competente, observando que a 

requerente voltará a usar o nome de solteira.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorário advocatícios, que arbitro 

em R$ 1.000,00 (mil reais).P. R. I. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

determinações acima, arquive-se o feito com baixa na 

Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 17 de Julho de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 416620 Nr: 20266-97.2015.811.0002

 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: JDOP, JDOPJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA LUZIA F. METELO - 

OAB:18.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:12.372

 .FUNDAMENTO E DECIDO. Presentes as condições da ação, possibilidade 

jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse processual, possível 

o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. Em conformidade 

com o disposto no art. 357, incisos I a V, do CPC/2015, passo a analisar 

as questões processuais pendentes, fixar os pontos controvertidos e 

determinar as provas que serão produzidas em audiência de instrução e 

julgamento. As questões sobre as quais recairão as provas são: se à 

época da formalização do testamento o autor já era incapaz e se o 

testamento obedeceu todas as formalidades legais.Designo audiência de 

instrução e julgamento para data de 04/09/2018, às 14h20min.Intimem-se 

as partes para prestar depoimento pessoal, expedindo-se carta precatória 

para tal fim.Autorizo a produção de prova testemunhal, devendo, o rol – 

que deve preencher os requisitos do art. 450, do NCPC, abaixo transcrito 

-, ser apresentado no prazo de 15 dias a contar da intimação para 

audiência de instrução e julgamento (art. 357, § 4º, do CPC).A intimação da 

testemunha deve ser realizada na forma do art. 455, também transcrito 

abaixo(..).Expeça-se o necessário à realização do ato, intimando-se 

todos.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 03 

de Agosto 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.: 272034 Nr: 14027-19.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGDPDSM, AGDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:8004/MT-230904/, Maykel Quinteiro Duarte 

Amorim - OAB:OABT/MT 21.538, UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 Processo nº. 14027-19.2011.811.0002.

Código nº. 272034.

 VISTOS etc.

Diante do acordo entabulado pelas partes (fls. 205/206), acordo subscrito 

pela parte autora e Defensoria Pública que a assiste e Advogado do 

executado, constituído com poderes para tanto (fls. 197), bem ainda a 

manifestação do Ministério Público às fls. 208, suspendo o curso do feito 

até o cumprimento integral do referido acordo (fls. 205/206).

Transcorrido o referido prazo, intime-se a parte autora para informar aos 

autos o cumprimento ou não do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação da autora no prazo acima estabelecido, o que 

deverá ser certificado, remeta-se o feito ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Expeça-se Alvará de Soltura em favor do executado Fábio dos Santos 

Macedo, se por outro motivo não estiver preso.

Exclua-se o processo do relatório estatístico.

Intimem-se.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 03 de Agosto de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 242615 Nr: 3843-38.2010.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA DE ALMEIDA RIBEIRO, 

WELLINGTON ALVES RIBEIRO, ZENILDA GASPAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS FORMIGA 

JÚNIOR - UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido constante da inicial, eis que não restou comprovada a união 

estável havida entre a requerente e o falecido. Condeno a requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, § 8º, 

do CPC, observado o disposto no § 2º, incisos I a IV do mesmo artigo, eis 

que não há condenação, suspensa a cobrança em virtude do acolhimento 

do pedido de AJG (fls. 19).P. R. I.Transitada esta em julgado, ao arquivo, 

com baixa na Distribuição. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 03 de Agosto 

de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 216637 Nr: 12034-43.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:6949/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117

 Processo nº. 12034-43.2008.811.0002.

Código nº. 216637.

VISTOS etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença.

 Devidamente intimada, pessoalmente, para cumprir com o determinado de 

fls. 100, a requerente permaneceu inerte (fls. 101).

O Ministério Público pugnou pela extinção do processo sem resolução do 

mérito (fls. 106).

Assim sendo, diante da desídia da parte autora em prosseguir com o feito, 

não há alternativa a não ser a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 03 de Agosto de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 424514 Nr: 24349-59.2015.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVDMLP, DDML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:MT 19.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:3981/MT

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

nos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para o fim de fixar os 

alimentos definitivos em 89,10% do salário mínimo, atualmente R$ 850,00 

(oitocentos e cinquenta reais).O pagamento da pensão deverá ser feito 

até o dia 10 de cada mês, mediante depósito em conta da genitora da 

infante, indicada nos autos às fls. 17.O valor fixado retroage à citação, 

como dispõe o artigo 13, § 2º, da Lei 5.478/68.Deixo de apreciar o pedido 

de realização de exame de DNA, eis que incabível na 

espécie.HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, o acordo realizado entre as partes em sede de audiência 

(fls. 31), no tocante ao direito de convivência, e, com relação a este ponto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 2º, incisos I a IV do 

mesmo artigo. P. R. I.Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito com 

baixa na Distribuição.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 03 de Agosto de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 275874 Nr: 19244-43.2011.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSL, LEILA SOUSA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIOVAN CLEBIO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

OAB:DEFENSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial para o fim de declarar que o autor Sr. 

JEOVAN CLEBIO DE ARRUDA, é o pai biológico do autor JHONATTAN 

SOUSA LOPES. O autor passará a se chamar JONATHAN SOUZA LOPES 

DE ARRUDA.Intime-se a parte ré para carrear aos autos cópia do seu 

documento pessoal.JULGO IMPROCEDENTE o pedido de fixação de 

alimentos ante a maioridade civil do requerente.P. R. I. Condeno o 
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requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil 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 ofício para registro 

no Cartório competente, anotando o nome que o requerente passará a 

usar, bem ainda remetendo cópia do documento do requerido, para 

anotação do nome do pai e avós paternos.Não sendo fornecido 

documento do réu, oficie-se para registro com os dados disponíveis nos 

autos.Após a entrega da certidão à autora, arquive-se o feito, com baixa 

na Distribuição.Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 de Agosto de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 441172 Nr: 7385-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIAGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA - OAB:15284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 7385-54.2016.811.0002.

Código nº. 441172.

VISTOS etc.

Acolho o pleito do Ministério Público de fls. 38 verso.

Revogo a decisão de fls. 14, que nomeou o requerente como 

Inventariante.

 Intime-se o requerente, via Advogado e pessoalmente para tomar ciência 

da revogação da decisão que o nomeou Inventariante, preste contas a 

este Juízo das medidas adotadas em defesa do espólio, em especial em 

relação à medida “urgente” alegada na inicial, bem como, indicar a 

qualificação completa dos herdeiros, sob pena de apuração de sua 

conduta omissiva.

Em seguida ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 03 de Agosto de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003875-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. V. A. D. S. (AUTOR)

A. A. L. D. S. (AUTOR)

A. L. A. D. S. (AUTOR)

A. V. L. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO)

JOSELIA AZEVEDO LIMA OAB - 926.716.161-04 (REPRESENTANTE)

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003875-45.2018.8.11.0002. AUTOR: ANA VITORIA LIMA DA SILVA, 

ANDRE LUIZ AZEVEDO DA SILVA, AGDA ALINE LIMA DA SILVA, 

HILLARY VITORIA AZEVEDO DA SILVA REPRESENTANTE: JOSELIA 

AZEVEDO LIMA RÉU: ADAIR JOSE DA SILVA Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para emendara a petição inicial incluindo a genitora dos infantes no 

pólo ativo da ação, eis que o pedido de guarda é formulado pela mesma e 

esta figura nos autos como representante dos filhos, apenas. Prazo: 15 

dias. Com a emenda, conclusos. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003875-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. V. A. D. S. (AUTOR)

A. A. L. D. S. (AUTOR)

A. L. A. D. S. (AUTOR)

A. V. L. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO)

JOSELIA AZEVEDO LIMA OAB - 926.716.161-04 (REPRESENTANTE)

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003875-45.2018.8.11.0002. AUTOR: ANA VITORIA LIMA DA SILVA, 

ANDRE LUIZ AZEVEDO DA SILVA, AGDA ALINE LIMA DA SILVA, 

HILLARY VITORIA AZEVEDO DA SILVA REPRESENTANTE: JOSELIA 

AZEVEDO LIMA RÉU: ADAIR JOSE DA SILVA Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para emendara a petição inicial incluindo a genitora dos infantes no 

pólo ativo da ação, eis que o pedido de guarda é formulado pela mesma e 

esta figura nos autos como representante dos filhos, apenas. Prazo: 15 

dias. Com a emenda, conclusos. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006025-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. D. S. (RÉU)

W. R. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. A. S. (TESTEMUNHA)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

M. D. S. B. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo: 1006025-33.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 

937,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Investigação 

de Paternidade]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: THAIZA 

FELICIANO DA SILVA Parte Ré: RÉU: ELEFIR VANDERLEYA DOS SANTOS, 

WALMIR RODRIGUES DE ARRUDA Homologo por sentença o acordo 

formulado pelas partes e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se mandado para retificação do registro de nascimento de RENAN 

FELICIANO DA SILVA no que se refere a paternidade assumida, incluindo 

no registro o nome do genitor RENNAN WENDER SANTOS DE ARRUDA e 

dos avós paternos. No novo registro deverá constar RENAN SILVA 

SANTOS DE ARRUDA, bem como o nome dos avós paternos ELEFIR 

VANDERLEYA DOS SANTOS e WALMIR RODRIGUES DE ARRUDA. Isento 

de Custas e Honorários. Publicada em audiência, saem os presentes 

intimados. Expeça-se o necessário (assinado digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006025-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. D. S. (RÉU)

W. R. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. A. S. (TESTEMUNHA)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

M. D. S. B. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo: 1006025-33.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 

937,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Investigação 

de Paternidade]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: THAIZA 

FELICIANO DA SILVA Parte Ré: RÉU: ELEFIR VANDERLEYA DOS SANTOS, 

WALMIR RODRIGUES DE ARRUDA Homologo por sentença o acordo 

formulado pelas partes e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 
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mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se mandado para retificação do registro de nascimento de RENAN 

FELICIANO DA SILVA no que se refere a paternidade assumida, incluindo 

no registro o nome do genitor RENNAN WENDER SANTOS DE ARRUDA e 

dos avós paternos. No novo registro deverá constar RENAN SILVA 

SANTOS DE ARRUDA, bem como o nome dos avós paternos ELEFIR 

VANDERLEYA DOS SANTOS e WALMIR RODRIGUES DE ARRUDA. Isento 

de Custas e Honorários. Publicada em audiência, saem os presentes 

intimados. Expeça-se o necessário (assinado digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004922-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004922-54.2018.8.11.0002. REQUERENTE: KELLY SIMOES FARINELLI 

REQUERIDO: DANIEL DA SILVA NOBRE Vistos etc. Verifica-se que no id n. 

14139834, a parte autora REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito. É o 

Breve Relato. Decido. Denota-se dos autos que não há informativos 

quanto a citação da parte requerida, motivo pelo qual é desnecessária sua 

intimação nos termos do §4º do art. 485 do CPC/2015. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam os efeitos legais e jurídicos, nos termos do 

art. 200, Parágrafo Único do CPC/2015, o pedido de DESISTÊNCIA da parte 

autora e, via de consequência; JULGO e DECLARO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, com escoro no art. 485, VIII, do mesmo 

Códex. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após a preclusão temporal 

deste decisum, determino a remessa destes autos ao ARQUIVO, dando as 

baixas necessárias. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004902-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. K. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1004902-63.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens e 

pedido de Alimentos, movido por ISABEL DA SILVA KLOCK, em desfavor 

de WALMIR KLOCK, ambos devidamente qualificados nos autos. Verifico 

que a parte autora mencionou um rol de bens a serem partilhados entre as 

partes, todavia não anexou aos autos os documentos referentes aos 

imóveis e ao automóvel (Modelo Strada, ano 2012, cor branca). Assim, 

intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias (Artigos 319, II, 

e 320 do Código de Processo Civil), emende a petição inicial, acostando 

aos autos, cópias LEGÍVEIS dos documentos, sob pena de indeferimento 

da inicial. Cumprida a determinação supracitada, conclusos. Às 

providências. SEDE DO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006389-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEUDA MARIA DE LIMA CASTRILLON (REQUERENTE)

P. L. J. (REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO JACINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006389-68.2018.8.11.0002. REQUERENTE: PEDRO LUIZ JACINTO, 

MARILEUDA MARIA DE LIMA CASTRILLON, LUIZ FERNANDO JACINTO 

Vistos etc. Defiro a gratuidade de justiça postulada, com escoro no art. 98 

do CPC/2015. Nos termos do art. 178, I, do CPC/2015, ouça-se o 

representante do Ministério Público e, em seguida, conclusos. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001541-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUDIRENE DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Pires Cezário OAB - MT0002090A (ADVOGADO)

JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA OAB - MT0014272A 

(ADVOGADO)

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE FERREIRA COSTA (RÉU)

E. C. D. O. C. (RÉU)

CHARLES FERREIRA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1001541-72.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável Post 

Mortem, que EUDIRENE DE OLIVEIRA FERREIRA, ajuizou em razão do 

falecimento de CIRINEU RODRIGUES COSTA. Após detida análise dos 

autos, constatei que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 

nos artigos 319 e 320 do CPC/2015. Explico. Para o reconhecimento da 

união estável há necessidade de se comprovar a inexistência de 

impedimento ao casamento (Art. 1.723, § 1º, do CC). Ainda, é necessário 

que a autora emende a inicial fazendo constar no polo passivo os 

herdeiros do de cujus (descendentes ou ascendentes), na forma da lei. 

Portanto, determino que a requerente proceda a emenda à inicial, sanando 

as irregularidades mencionadas, acostando aos autos as cópias de seus 

documentos pessoais, das certidões de nascimento ou casamento – caso 

já tenham sido casados anteriormente – com averbação de divórcio, 

apresentando, ainda, declarações firmadas por 3(três) testemunhas que 

atestem a convivência e o respectivo período. Ressalto que a parte autora 

acostou tão somente (02) duas declarações de testemunhas que atestam 

a convivência da Sra. EUDIRENE DE OLIVEIRA FERREIRA e o de cujus Sr. 

CIRINEU RODRIGUES COSTA. Deverá ainda, colacionar aos autos 

documentos comprobatórios de propriedade dos bens, se houverem, 

como integrantes da meação e/ou patrimônio comum, no prazo sobredito, 

em conformidade com o art. 321 do CPC Assinalo, para tanto, o prazo de 

15 (quinze) dias, para cumprimento das diligências supramencionadas, 

nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC/2015, sob pena de 

indeferimento da inicial. Atendida a determinação supra, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça, com escoro no art. 98 do Código de 

Processo Civil. Em seguida, cite-se a (s) parte (s) requerida (s), com 

observância dos §§ 1º, 3º e 4º, art. 695 do Código de Processo Civil, 

intimando-se as partes, para comparecer a Audiência de Conciliação a ser 

designada pela secretaria deste Juízo, de acordo com a disponibilidade de 

pauta, (Artigo 695, § 2º do Código de Processo Civil), fazendo-se constar 

que o prazo para contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição (Artigos 695 e 697 do Código de Processo 

Civil). Nos termos do artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil, 

nomeio Curadora à lide a Dra. Jaqueline Maria de Oliveira, i. Defensora 

Pública desta Comarca, que patrocinará os interesses da demandada, 

EMANUELLY CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA, eis que trata-se de incapaz 

e os interesses colidem com sua representante legal. Dê-se-lhe vista dos 

autos, pelo prazo legal. §8º do artigo 334 - O não comparecimento 

injustificado da autora ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, 
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revertida em favor da União ou do Estado. Havendo interesse das partes 

em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 

13:00 às 16:00 horas. Expeça-se o necessário. Notifique-se o Ministério 

Público. Às providências. SEDE DO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002107-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUFRASIO SANTIAGO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODIL MORAES JARDIM (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002107-21.2017.8.11.0002. REQUERENTE: EUFRASIO SANTIAGO FILHO 

REQUERIDO: ODIL MORAES JARDIM Vistos etc. Acolho in totum o parecer 

do representante do Ministério Público (id. n. 12342961). Proceda-se da 

seguinte forma: 1- Intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

readequando o pedido para substituição de curador, eis que a genitora do 

requerido possuía o encargo de curadora, sob pena de indeferimento da 

inicial (Art. 321, Parágrafo Único, CPC/2015); Cumprida a emenda, 

volva-me concluso. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008362-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE VIEGAS DA SILVA (AUTOR)

THAIS VIEGAS DA SILVA (AUTOR)

WELITON VIEGAS DA SILVA (AUTOR)

ADRIANO VIEGAS DA SILVA (AUTOR)

ANDRE VIEGAS DA SILVA (AUTOR)

MARCELO VIEGAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETH NUNES DE SA (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1008362-92.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Depreende-se dos autos que em audiência de conciliação (id. 

n. 10722459), a parte requerida reconheceu todos os requerentes como 

seus irmãos e filhos do de cujus Sr. Nilo Leite de Sá. Todavia, não há nos 

autos nenhum documento da requerida que comprove o vínculo biológico 

com o falecido. Assim, intimem-se os autores, para no prazo de 15 

(quinze) dias (Art. 319, II, do Código de Processo Civil), emendem a 

petição inicial, acostando aos autos, cópias dos documentos que 

comprovem o grau de parentesco entre a requerida com o de cujus Nilo 

Leite de Sá (Art. 320 do CPC/2015), sob pena de indeferimento da inicial. 

Com relação ao pedido constante no id. n. 11738961 que informa o 

equívoco quanto a retificação dos polos ativo e passivo da demanda, 

esclareço às partes que o vício já foi sanado, conforme consulta junto ao 

Pje. Cumprida a determinação supracitada, conclusos. Às providências. 

SEDE DO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006905-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELUANA TAMIRES SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006905-25.2017.8.11.0002. REQUERENTE: ELUANA TAMIRES SOUZA DA 

SILVA Vistos etc. Acolho a competência declinada no id. n. 13713896 e 

recebo o feito no estado em que se encontra. Tendo em vista o Aviso de 

Recebimento acostado ao id. n. 11944636, determino que a secretaria 

deste juízo oficie novamente ao Banco Bradesco S.A. na pessoa do seu 

Gerente Geral, para que no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento 

desta decisão, encaminhe a esta Vara TODAS as informações 

relacionadas a existência de valores depositados junto ao FGTS e 

PIS/PASEP em nome de MAXMILLER DA SILVA PAIVA, inscrito no RG n. 

1783683-2 SSP/MT e CPF nº 023.706.021-39. Consigno que o não 

atendimento desta determinação no prazo supracitado, incidirá no crime 

previsto no art. 330 do Código Penal Brasileiro. Com aporte aos autos dos 

informativos, manifeste-se a credora no prazo de 30 (trinta) dias sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015 e, em seguida, vista 

dos autos ao Parquet. Oficie. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005798-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ORTIZ MORENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALYSON SILVA BUENO OAB - MT0020903A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BALZEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1005798-09.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Versam os autos sobre Ação de Guarda com pedido de Tutela 

de Urgência que JOÃO ORTIZ MORENIO, move em face de ANGELA DO 

NASCIMENTO BALDEZ MORENIO, representada por seu genitor Sr. 

MARCELO BALZEZ, todos devidamente qualificados nos autos. 

Analisando os autos, verifico que a ação de Guarda, foi ajuizada em 

desfavor da menor ANGELA DO NASCIMENTO BALDEZ MORENIO, 

representada por seu genitor. Considerando-se que não há cumulação de 

pedidos, mas pretende o autor tão somente a regulamentação da guarda, 

a infante não deve figurar no polo passivo, intime-se o autor, para no 

prazo de 15 (quinze) dias (Artigo 319, II, do Código de Processo Civil), 

retificar o polo passivo da demanda. Às providências. SEDE DO 3ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888400

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005858-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PATRICIO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA ALMEIDA DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005858-79.2018.8.11.0002. REQUERENTE: FABIANO PATRICIO DE 

MIRANDA REQUERIDO: GABRIELA ALMEIDA DE MIRANDA Vistos etc. 

Versam os autos sobre Ação de Exoneração de Alimentos c/c Tutela 

Antecipada, proposta por FABIANO PATRICIO DE MIRANDA em face de 

GABRIELA ALMEIDA DE MIRANDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Informa que em ação de Alimentos que tramitou perante a Primeira 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, sob o n. 

18502-52.2010.811.0002 (cód. 259102), restou fixado alimentos em favor 
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da requerida no importe equivalente a 50% (cinquenta cento) do salário 

mínimo. Destaca que hoje a demandada atingiu a maioridade civil e 

constituiu família. Requer em antecipação de tutela a exoneração da 

obrigação alimentar e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais. Com a 

inicial vieram documentos. É o breve relato. Decido. Processe-se em 

segredo de justiça, com escoro no art. 189, II, do CPC/2015. Concedo os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do Artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, insta salientar que os alimentos são fixados 

em função das circunstâncias dos casos in concreto, o que significa dizer 

que são consideradas as possibilidades do alimentante e a necessidade 

da alimentada. A simples alegação de que a alimentada atingiu a 

maioridade civil, não é suficiente para a extinção da obrigação, senão 

vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

Súmula 358. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a 

maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que 

nos próprios autos. Destarte, INDEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela pretendida, por não vislumbrar nos autos elementos 

necessários e documentos suficientes à sua concessão (art. 300 do 

CPC/2015). É fato que o rito especial, previsto na Lei 5.478/68, estabelece 

a designação de audiência una para conciliação, instrução e julgamento. 

Creio que o legislador, em 1968, quando editou referida lei, intencionava 

imprimir celeridade ao processo, em face, por certo, da natureza da 

prestação. A lei de alimentos foi recepcionada pela nova ordem 

constitucional que se instalou com a promulgação da Constituição da 

República de 1988. Além do dever de sustento, cuja materialização 

compulsória se operacionaliza por meio da lei acima citada, a Constituição 

Cidadã consagra, no Capítulo VII, vários direitos e deveres concernentes à 

família, à criança, ao adolescente, ao jovem e idoso. E, especificamente no 

art. 229, deveres comuns aos pais de assistir, criar e educar os filhos 

menores. Dessa disposição constitucional ressai que os filhos, cuja 

assistência, criação e educação constituem obrigações comuns dos pais, 

geram, entre estes, um vínculo social permanente, que é, em última ratio, o 

elemento que permite o exercício pacífico destes deveres. Nesse 

contexto, é cediço que o ideal seria que as questões de família, sobretudo 

alimentos, pudessem ser resolvidas sem a interferência do Estado-Juiz, 

mas, infelizmente, nem sempre isso é possível. Longe da solução ideal, 

tenho a convicção de que é necessário adequar os procedimentos de 

forma a torná-los menos traumáticos para as partes e, na medida do 

possível, menos invasivos, buscando preservar a harmonia necessária 

para o bom desenvolvimento das relações familiares. Nessa ótica, 

incentivar as soluções consensuais, tecidas pelas próprias partes 

litigantes constitui-se num poderoso instrumento de pacificação. Essa 

conclusão, aliás, é o vértice da “Política Judiciária Nacional de tratamento 

dos conflitos de interesses”, regulamentada por meio da Resolução n.º 

125 do Conselho Nacional de Justiça, bem como da Lei 13.140 (Lei da 

Mediação), regulamentada pela entrada em vigor do novo Código de 

Processo Civil. Logo no artigo primeiro, sobredita resolução consagra a 

finalidade da iniciativa do CNJ: “... assegurar a todos o direito à solução 

dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade”. No 

caso concreto a lide envolve pai e filha, cujo vínculo é permanente. Essa 

peculiar condição justifica seja facultado às partes a oportunidade de 

construírem uma solução consensual, que contemple o direito alimentar do 

filho da forma mais pacífica possível, a fim de não prejudicar o 

desenvolvimento das relações pessoais entre as partes. Com esse olhar, 

lanço mão da prerrogativa contida no art. 334, §1º, do CPC/2015, e 

determino que a secretaria deste Juízo designe dia e hora para a 

realização de audiência de conciliação, a ser realizada pela ilustre 

Conciliadora desta Vara Judicial. §8º do art. 334 - O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Cite-se a parte ré e intimem-se 

ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de 

inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da 

referida solenidade. Após apresentação de defesa, dê-se vista ao 

representante do Ministério Público e, em seguida, concluso para 

viabilidade de julgamento, sem prejuízo de demais providências que se 

fizerem necessárias. Havendo interesse das partes em entabular acordo, 

poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 horas. 

Intimem-se as partes. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006416-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS OAB - MT6084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. C. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1006416-51.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, proposta por 

DAIANE CARLA RIBEIRO CAMPOS e JANDERSON MAICOM DE CAMPOS, 

ambos qualificados nos autos. Inicialmente, em que pese as partes 

estarem representadas por Advogada devidamente constituída nos autos, 

tratando-se de divórcio consensual, faz-se necessário que os autores 

assinem a petição inicial, conforme dispõe o art. 731 do CPC/2015, ou 

então, será necessária a designação de audiência conciliatória para este 

fim. Destarte, intimem-se os requerentes, para que no prazo de 15 

(quinze) dias (Art. 321, do CPC/2015), emendem a inicial, acostando aos 

autos a petição inicial devidamente assinada pelos cônjuges, em 

conformidade com o disposto no art. 731 do CPC/2015. Cumprida a 

determinação, colha-se manifestação do representante do Ministério 

Público, nos termos do art. 178, II c/c art. 698 do CPC/2015, do contrário, 

designe-se audiência conciliatória, com as formalidades de praxe, 

notificando-se o Parquet. Intime-se. Às providências. SEDE DO 3ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888400

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004460-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Z. D. P. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR MACIEL DE SANTANA OAB - MT18221/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004460-97.2018.8.11.0002. AUTOR: ZILDA DE PAULA SOUZA RÉU: 

FABIO DA SILVA Vistos etc. Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c 

Fixação de Alimentos, Guarda e Partilha de bens, movida por ZILDA DE 

PAULA SOUZA em desfavor de FABIO DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A autora afirma que se casou com requerido no 

ano de 2007 pelo regime de comunhão parcial de bens. Todavia, no ano de 

2008, ante as desavenças do casal realizaram a separação consensual 

perante o Cartório. Já no ano de 2016, o casal reconciliou e tornaram a 

conviver. Porém, em razão da impossibilidade da convivência em comum 

do casal, a requerente pretende encerrar o vínculo conjugal. Destaca que 

dessa união, adveio o nascimento de 02 (dois) filhos, FABIO DA SILVA 

JUNIOR e MATHEUS EDUARDO SOUZA SILVA, conforme as certidões de 

nascimento acostadas aos autos, cuja guarda requer seja exercida de 

forma unilateral pela requerente. Pugna ainda, pela fixação de alimentos 

em favor dos filhos, no importe de 30% (trinta por cento) do rendimento 

bruto do requerido, incidindo nas férias e gratificação natalina a serem 

pagos até o dia 05 (cinco) de cada mês ou mediante desconto em folha de 

pagamento. Ademais, há indicativos de bens a serem partilhados entre o 

casal. Requer ao final a gratuidade de Justiça e a procedência dos 

pedidos iniciais. Com a inicial acostou documentos. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Diante da cumulação de pedidos, o processo 

seguirá o procedimento comum (Art. 327 do Código de Processo Civil). 

Processe-se em segredo de justiça, com escoro no art. 189, II, do 

CPC/2015. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, com escoro no 

art. 98 do Código de Processo Civil. Os documentos anexados no id 

13482474- págs. 1 e 2, demonstram o vínculo de parentesco existente 

entre o demandado e as crianças, visto que são pai e filhos. Em 

decorrência da referida paternidade, e tendo em vista os elementos de 
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que disponho, com base no artigo 4º da Lei 5.478/68, arbitro alimentos 

provisórios no valor equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário 

mínimo, pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, a serem 

depositados em conta corrente a ser aberta em uma Agência do Banco do 

Brasil S.A., de preferência nas proximidades da residência da autora, em 

cumprimento ao Ofício Circular nº 456/2016-CSC-CGJ. Ademais, havendo 

a indicação do empregador do requerido, OFICIE para desconto em folha 

de pagamento, bem como, requisitem-se da empresa empregadora do 

requerido, informações circunstanciadas sobre toda e qualquer 

remuneração por ele percebida, no período dos últimos (06) seis meses, 

sob pena de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal. 

Quanto ao pedido de guarda, em face ao que determina a Lei 13.058/14, 

proceda-se à realização de estudo preliminar do caso, no prazo de 30 

(trinta) dias, devendo a equipe multidisciplinar do Juízo, verificar os fatos, 

e ainda, colher informações acerca dos cuidados das crianças, condições 

da requerente e do requerido, além da investigação junto à vizinhança e 

locais de trabalho. Cite-se a parte requerida, com observância dos §§ 1º, 

3º e 4º, art. 695 do Código de Processo Civil, intimando-se as partes, para 

comparecer a Audiência de Conciliação a ser designada pela secretaria 

deste Juízo (Art. 695, § 2º do Código de Processo Civil), fazendo-se 

constar que o prazo para contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a 

partir da data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição. (Artigos 695 e 697 do 

Código de Processo Civil). Conste do mandado a advertência do §8º do 

art. 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. Após apresentação de defesa, intime-se a parte autora para 

querendo, apresentar impugnação no prazo legal e, com a juntada aos 

autos do estudo psicossocial, intimem-se às partes para no prazo comum 

de 5 (cinco) dias, se manifestarem. Em seguida, dê-se vista ao 

representante do Ministério Público e concluso para viabilidade de 

julgamento, sem prejuízo de demais providências que se fizerem 

necessárias. Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 horas. Intimem-se. 

Cite-se. Oficie. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003603-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. A. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. D. N. (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003603-51.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos, Guarda, 

Oferta]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MILTON ROBERTO DE 

ALMEIDA GONCALVES Parte Ré: RÉU: JULIETE GOMES DO NASCIMENTO 

Vistos etc. Recebo o feito nos termos da Lei 13.058/14. Processe-se em 

segredo de justiça, com escoro no art. 189, II, do CPC/2015. Concedo os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Versam os autos sobre Ação de Guarda Compartilhada c/c 

Fixação de Alimentos Provisórios que MILTON ROBERTO DE ALMEIDA 

GONÇALVES, move em face de SARA MILENA GOMES GONÇALVES e 

JULIETE GOMES DO NASCIMENTO, todos qualificados nos autos. Aduz 

que é pai de SARA MILENA GOMES GONÇALVES, nascido em 28 de 

outubro de 2010, fruto do relacionamento com a requerida JULIETE GOMES 

DO NASCIMENTO. Relata que após a separação do casal a genitora não 

deixou o requerente visitara filha, tampouco levá-la para passar um tempo 

junto a ele. Requer a guarda compartilhada de SARA MILENA GOMES 

GONÇALVES, bem como oferta alimentos no importe equivalente a 16% 

(dezesseis por cento) do salário mínimo vigente, e ainda, a 

regulamentação de visitas para a requerida. Com a inicial acostou alguns 

documentos. É o relato. Decido. O documento anexado no id. nº 13045507, 

demonstra o vínculo de parentesco existente entre a demandada e a parte 

autora, visto que são pai e filha. Em decorrência da referida paternidade e 

tendo em vista os elementos de que disponho a priori, acolho os alimentos 

ofertados, com base no artigo 4º da Lei 5.478/68, no valor equivalente a 

16% (dezesseis por cento) do salário mínimo, que deverão ser pagos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, a serem depositados em 

conta corrente a ser aberta em uma Agência do Banco do Brasil S.A., de 

preferência nas proximidades da residência do autor, em cumprimento ao 

Ofício Circular nº 456/2016-CSC-CGJ. Em relação ao pleito de guarda 

compartilhada, inicialmente face ao que determina a Lei 13.058/14, 

proceda-se à realização de estudo preliminar do caso, no prazo de 20 

(vinte) dias, devendo a equipe multidisciplinar do Juízo, verificar os fatos, 

e ainda, colher informações acerca dos cuidados da criança, condições 

do requerente e da requerida, além da investigação junto à vizinhança e 

locais de trabalho. Considerando-se o artigo 334 do Código de Processo 

Civil, determino que a secretaria deste Juízo designe audiência de 

Conciliação em conformidade com a pauta deste Juízo, com as 

formalidades de praxe. §8º do artigo 334 - O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Cite-se a parte demandada, nos 

termos da inicial, com as advertências do artigo 695 e parágrafos do CPC. 

Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer 

em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 horas. Decorrido o prazo, com ou 

sem contestação, ouça-se o representante do Ministério Público e, após, 

concluso. Intime-se e cite-se. Às providências. (Assinado Digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003852-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA LUZIA DE FIGUEIREDO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Valéria de Souza Fernandes (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003852-02.2018.8.11.0002. REQUERENTE: EDILEUSA LUZIA DE 

FIGUEIREDO GARCIA REQUERIDO: VALÉRIA DE SOUZA FERNANDES 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Regularização e Consolidação de Guarda 

com pedido de liminar, ajuizada por EDILEUSA LUZIA DE FIGUEIREDO 

GARCIA, em desfavor de VALÉRIA DE SOUZA FERNANDES, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A parte autora aduz em sua inicial 

que já litigou em face da requerida, cujo processo tramitou na 1ª Vara de 

Família desta Comarca sob o n.º 4936-31.2013.811.0002 (Cód. 308951), 

sendo extinto sem julgamento de mérito, eis que desistiu da ação. Da 

análise dos autos, vislumbro a ocorrência do fenômeno da PREVENÇÃO, à 

luz do que preconiza artigo 59, do CPC/2015: Art. 59. O registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Ademais, prevê o art. 

286, II, do CPC/2015, in verbis: Art. 286. Serão distribuídas por 

dependência as causas de qualquer natureza: (...) II – quando, tendo sido 

extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda 

que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente 

alterados os réus da demanda; Nesse contexto, cumpre ao Juiz, de ofício 

ou a requerimento, corrigir o erro na distribuição, conforme determina o 

art. 288 do NCPC/2015, ad litteram: Art. 288. O juiz, de ofício ou a 

requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta de 

distribuição. Envereda-se por este talho: Competência. Processo extinto 

sem resolução do mérito. Nova ação entre as mesmas partes e com o 

mesmo objeto. Princípio da identidade física do juiz. 1 – Dispõe o art. 253 , II 

, do CPC , que distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer 

natureza, quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de 

mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros 

autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. 2 - Não 

obstante, deve ser afastada a prevenção do juízo da primeira ação, se, a 

segunda ação ajuizada – entre as mesmas partes e tendo o mesmo objeto, 

distribuída mais de quatro anos depois a outro juiz, de idêntica 

competência – tem curso regular, o processo é saneado, realiza-se 
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audiência de instrução, com oitiva de testemunhas e as partes apresentam 

memoriais, hipótese em que prevalece o princípio da identidade física do 

juiz. 3 - Conflito conhecido e declarado competente o juízo suscitado: 1ª 

Vara Cível do Gama/DF (TJDF – Conflito de Competência: CCP 

20150020052393). Isto posto, com escoro nos artigos 59 e 288, ambos do 

Código de Processo Civil, DECLINO da competência ao Juízo da Primeira 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca para o 

julgamento da presente lide. Remetam-se os autos àquele Juízo com 

nossas homenagens e as baixas de estilo. Intime-se. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004175-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI MAZINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR AUGUSTO PEREIRA DE MOURA MAZINI (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1004175-07.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Versam os autos sobre Ação de Exoneração de Alimentos 

com Pedido de Antecipação de Tutela, proposta por CLAUDINEI MAZINI em 

face de HIGOR AUGUSTO PEREIRA DE MOURA MAZINI, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Informa que em ação de Alimentos 

que tramitou perante a Primeira Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, sob o n. 19650-30.2012.811.0002, restou 

fixado alimentos em favor do requerido no importe equivalente a 44,25% 

(quarenta e quatro vírgula vinte e cinco por cento) de um salário mínimo. 

Destaca que hoje o demandada está com 21 (vinte e um) anos de idade, 

não está cursando faculdade, está trabalhando como autônomo, o que o 

habilita a prover o seu próprio sustento. Requer em antecipação de tutela 

a exoneração da obrigação alimentar e, no mérito, a procedência dos 

pedidos iniciais. Com a inicial vieram documentos. É o breve relato. Decido. 

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, com escoro no art. 98 do 

CPC/2015. Intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 

(Art. 321 do CPC/2015) emendar a inicial, juntando aos autos cópia da 

sentença, que fixou os alimentos em definitivo (Art. 320 do CPC/2015), sob 

pena de indeferimento da inicial. Cumprida a determinação supracitada, 

conclusos. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito SEDE DO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004636-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. B. (REQUERIDO)

D. E. D. S. T. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004636-76.2018.8.11.0002. REQUERENTE: HOSANA AURORA BARBIERI 

REQUERIDO: ANA PAULA BARBIERI, DJAIR ELOY DA SILVA TONASSI 

Vistos etc. Processe-se em segredo de justiça, com escoro no art. 189, II, 

do CPC/2015. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98 do Código de Processo Civil. Versam os autos sobre AÇÃO DE 

GUARDA que HOSANA AURORA BARBIERI move em face de ANA PAULA 

BARBIERI PEREIRA e DJAIR ELOY DA SILVA TONASSI, ambos 

qualificados nos autos. A autora informa que é a avó materna da criança 

ELIZEU BARBIERI TONASSI, sendo que o neto encontra-se sob seus 

cuidados desde o nascimento, posto que, segundo alegações da autora, 

os genitores são usuários de substâncias entorpecentes. Requer a 

guarda do neto em seu favor, sob o argumento de que poderá lhes prestar 

mais assistência, podendo responder legalmente por ele. Com a inicial 

vieram alguns documentos. É o relato. Decido. Em face do que determina a 

Lei 13.058/14, DETERMINO a realização de estudo preliminar do caso, no 

prazo de 20 (vinte) dias, devendo a equipe multidisciplinar do Juízo, 

verificar os fatos narrados na inicial, e ainda, colher informações acerca 

dos cuidados com a criança, condições das partes envolvidas, além da 

investigação junto à vizinhança e locais de trabalho. Considerando-se o 

artigo 334 do Código de Processo Civil, Lei n. 13.105/2015, DETERMINO 

que a secretaria deste Juízo designe audiência de Conciliação com as 

formalidades de praxe. §8º do artigo 334 - O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Cite-se os demandados, nos 

termos da inicial, com as advertências do art. 695 e parágrafos do Código 

de Processo Civil. Com a juntada do laudo psicossocial, dê-se vista dos 

autos ao i. representante do Ministério Público. Havendo interesse das 

partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às 

terças-feiras, das 13 às 16 horas. Intime-se. Cite-se. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004906-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. G. D. M. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004906-03.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JULIANO DA SILVA 

REQUERIDO: DIANA GOULART DE MORAES SILVA Vistos etc. Cuida-se 

de Ação de Divórcio Litigioso c/c Oferta de Alimentos e Exercício do Direito 

de Convivência, movida por JULIANO DA SILVA em desfavor de DIANA 

GOULART DE MORAES SILVA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. O autor afirma que se casou com a requerida conforme certidão de 

casamento acostada aos autos, contudo estão separados de fato há 01 

(um) ano, aproximadamente, sem possibilidade de reconciliação. Destaca 

que dessa união, tiveram uma filha, a quem o requerente oferta 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo a título de alimentos, percentual este em 

consonância com a necessidade da adolescente, e condição financeira do 

requerido, haja vista estar desempregado, porém realiza atividades 

informais. Além disso, há indicativo de bem a ser partilhado. Requer a 

decretação do divórcio, com as expedições necessárias. Com a inicial 

acostou documentos. É o breve relato. DECIDO. Diante da cumulação de 

pedidos, o processo seguirá o procedimento comum (Art. 327 do Código 

de Processo Civil). Processe-se em segredo de justiça, com escoro no art. 

189, II, do CPC/2015. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Acolho os alimentos 

ofertados pelo requerente, os quais deverão ser pagos a partir da 

intimação do autor, até o dia 10 de cada mês, a serem depositados em 

conta corrente a ser aberta em uma Agência do Banco do Brasil S.A., de 

preferência nas proximidades da residência da requerida, em cumprimento 

ao Ofício Circular nº 456/2016-CSC-CGJ. Ademais, havendo indicação do 

empregador do requerido, OFICIE para desconto em folha de pagamento, 

bem como, requisitem-se da empresa empregadora do autor, informações 

circunstanciadas sobre toda e qualquer remuneração por ele percebida, 

no período dos últimos (06) seis meses, sob pena de desobediência, nos 

termos do art. 330 do Código Penal c/c art. 22 da Lei 5.478/68. Nos termos 

do art. 334, §1º, do CPC/2015, determino que a secretaria deste Juízo 

designe dia e hora para a realização de audiência de conciliação, a ser 

realizada pela ilustre Conciliadora desta Vara Judicial. Conste do Mandado 

a advertência do §8º do art. 334 - O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 
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vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Cite-se a parte ré e intimem-se ambas as partes, a 

fim de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, 

fazendo constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, 

o prazo de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Após 

apresentação de defesa, dê-se vista ados autos ao representante do 

Ministério Público e, em seguida, concluso para viabilidade de julgamento, 

sem prejuízo de demais providências que se fizerem necessárias. 

Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer 

em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 horas. Intimem-se as partes. 

Ciência ao Parquet. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003762-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO BARBOSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS OAB - MT10201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANISIO BARBOSA DO NASCIMENTO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1003762-91.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, com escoro 

no art. 98, do CPC/2015. Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO c/c pedido de 

Curatela Provisória ajuizada por ANISIO BARBOSA DO NASCIMENTO em 

face de ANISIO BARBOSA DO NASCIMENTO FILHO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Com a inicial acostou documentos. É o relato. 

Decido. O autor afirma em sua inicial que o requerido, seu filho é usuário 

de substâncias entorpecentes e, em razão disso encontra-se internado 

compulsoriamente, de modo a pleitear por autorização para receber o 

auxílio doença , no intuito de custear o tratamento do filho. Todavia, para 

que ocorra a interdição, faz-se necessária a demonstração de que o 

requerido não possui capacidade para gerir os atos da vida civil. Assim, 

intimem-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 321, do 

Código de Processo Civil), emende a petição inicial, acostando aos autos 

laudo médico (Art. 320, do CPC/2015), com o fito de comprovar o 

diagnóstico descrito na exordial e a incapacidade do requerido em gerir os 

atos da vida civil, sob pena de indeferimento do pedido. Cumprida a 

determinação supracitada, concluso, para apreciação da liminar. Às 

providências. SEDE DO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004126-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIELLY BEZERRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE LIMA DA ROSA OAB - MT18511/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004126-63.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIELLY BEZERRA 

GONCALVES Vistos etc. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça 

postulada, com escoro no art. 98, do CPC/2015. Trata-se de requerimento 

para expedição de Alvará Judicial nos termos da Lei 6.858/80, proposto 

por ANTONIELLY BEZERRA CONÇALVES, maior e capaz, para 

levantamento dos valores deixados junto à Administradora de Consórcio 

Nacional Honda, referente a uma cota de consórcio da qual o de cujus 

JEAN CARLOS OLIVEIRA CAMPOS era titular. Diante dos elementos 

trazidos nos autos, DETERMINO que a secretaria deste juízo, encaminhe 

Ofício a Administradora de Consórcio Honda, requisitando demonstrativos 

de eventuais valores a serem pagos ao de cujus JEAN CARLOS OLIVEIRA 

CAMPOS, inscrito sob o RG n.º 1468646-5 SSP/MT, e no CPF n.º 

003.864.141-06, referente a Cota do Consórcio n.º 22366213-5, o qual 

deverá ser informado no prazo máximo de 30 (trinta) dias do recebimento 

desta. Oficie também ao INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social), 

buscando informativos se há outros beneficiários/dependentes do de 

cujus, o que também deverá ser informado no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar do recebimento da presente decisão. Instrua os ofícios com cópias 

dos documentos pessoais do de cujus (RG, CPF e Termo de Adesão), 

para subsidiar as informações solicitadas. Com aporte aos autos, 

concluso. Intime-se. Oficie-se. Às providências. (Assinado Digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004073-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

ANDERSON DE ALMEIDA COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELMA REGINA DA SILVA (REQUERIDO)

ANDERSON DE ALMEIDA COUTINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1004073-82.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável Post Mortem, que CELMA REGINA DA SILVA e ANDERSON DE 

ALMEIDA COUTINHO ajuizaram em razão do falecimento de VALDSON 

ALVES COUTINHO. Após detida análise dos autos, constatei que a petição 

inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015. Explico. Determino que os requerentes procedam a emenda à 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sanando as irregularidades 

mencionadas, acostando aos autos as cópias de declarações firmadas 

por 3(três) testemunhas que atestem a convivência e o respectivo 

período. Deverão, ainda, colacionar aos autos documentos 

comprobatórios de propriedade dos bens que menciona na exordial como 

integrantes da meação e/ou patrimônio comum, no prazo sobredito, eis que 

em conformidade com o art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da 

inicial. Atendida a determinação supra, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça, com escoro no art. 98 do Código de Processo Civil. 

Cumprida a emenda, abra-se vista ao Ministério Público, com fundamento 

no art. 178 do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Notifique-se o 

Ministério Público. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito SEDE DO 3ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888400

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007184-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BRAGA ONOMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES OAB - MT24586/O (ADVOGADO)

VANDA MISSAKO YAMASHITA DO NASCIMENTO OAB - 241.693.581-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007184-11.2017.8.11.0002. REQUERENTE: ANDREIA BRAGA ONOMA 

REPRESENTANTE: VANDA MISSAKO YAMASHITA DO NASCIMENTO 

Vistos etc. Acolho a competência declinada e recebo o feito no estado em 

que se encontra. Trata-se de feito sentenciado no id. n. 10831360, cujo 

dispositivo encontra-se da seguinte maneira: “ DIANTE DISSO, nos termos 

da Lei nº 6015/73, JULGO PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de 

Restauração de Registro Civil para DETERMINAR a expedição de mandado 

ao Serviço de Notarial e Registral da Comarca de Rosário Oeste/MT para 

que RESTAURE,com base nos documentos, especialmente a cópia da 
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certidão sob a Id. nº 9940975, o registro de nascimento do requerente 

Andreia Braga Yamashita do Nascimento, sendo o LIVRO nºA-5, FOLHAS 

49, filha de Carlos Alberto e Vanda Missaku Yamashita do Nascimento, 

data de nascimento 11 de janeiro de 1983, no hospital e maternidade São 

Luiz na cidade de Caceres e demais dados ali constantes.” 

Posteriormente, a preclara Magistrada que conduzia o feito retificou ex 

officio o dispositivo da respectiva sentença prolatada, de maneira que 

passara a constar no lugar de Andreia Braga Yamashita do Nascimento, o 

correto nome da requerente, qual seja ANDREIA BRAGA YAMASHITA. 

Todavia, em petitório anexo ao id. n. 12433676, fora solicitado o 

desarquivamento para informar que ainda pendem informações 

equivocadas, razão pela qual pugnou pela retificação da r. sentença, bem 

como pela restauração do registro, tornando a constar da seguinte forma: 

-Autora: Andréia Braga Yamashita -Pai: Carlos Roberto -Mãe: Vanda 

Missako Yamashita É o breve relato. Decido. Em mais delongas, ante ao 

exposto, RECONHEÇO e DECLARO a existência de erro material, razão 

pela qual acolho o pedido retro para determinar a RETIFICAÇÃO da r. 

sentença prolatada, de modo a constar os dados informados no id. n. 

12433676, ficando o dispositivo da seguinte forma: “DIANTE DISSO, nos 

termos da Lei nº 6015/73, JULGO PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação 

de Restauração de Registro Civil para DETERMINAR a expedição de 

mandado ao Serviço de Notarial e Registral da Comarca de Rosário 

Oeste/MT para que RESTAURE, com base nos documentos, especialmente 

a cópia da certidão sob a Id. nº 9940975, o registro de nascimento do 

requerente Andréia Braga Yamashita, sendo o LIVRO nºA-5, FOLHAS 49, 

filha de Carlos Roberto e Vanda Missako Yamashita, data de nascimento 

11 de janeiro de 1983, no hospital e maternidade São Luis na cidade de 

Cáceres e demais dados ali constantes.” DETERMINO que a secretaria 

atente-se as providências para o cumprimento da sentença. Cumprida as 

determinações, remeta-se ao arquivo com a devida baixa e anotações 

legais de praxe. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007353-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA VERIDIANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA DE GODOIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007353-95.2017.8.11.0002. REQUERENTE: JOSELINA VERIDIANA 

RODRIGUES REQUERIDO: MARIA ANTONIA DE GODOIS Vistos etc. 

JOSELINA VERIDIANA RODRIGUES, devidamente qualificada, ajuizou a 

presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO c/c TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR 

CURATELA PROVISÓRIA, em face de MARIA ANTONIA DE GODOIS, 

conforme as razões expostas na exordial. Determinou-se a emenda da 

inicial a fim de que parte autora acostasse aos autos o Instrumento de 

Mandato, sob pena de indeferimento da inicial (id. n. 11432221). A 

requerente, embora tenha sido intimada através de seu patrono, via DJE, 

deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão 

do id. n. 12265932. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A petição 

inicial deve ser indeferida, por inábil a dar início à relação jurídica 

processual, devido à não emenda da inicial. E isso ocorre, pois incumbe à 

parte atender às determinações judiciais com exatidão. Ante o exposto 

com fundamento no artigo 485, incisos I e III c/c 330, inciso III, todos do 

CPC, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e sem honorários em razão da 

gratuidade da justiça que ora defiro. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 438604 Nr: 6031-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON GONÇALO DE CAMPOS, ERIKA CRISTINA 

GOMES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13.343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELLA PAES MAIOLINO - 

OAB:17.622MT, HELIO NISHIYAMA - OAB:MT 12.919, JOÃO CARLOS 

POLISEL - OAB:12909/MT

 Processo nº 6031-91/2016. (Cód. 438604)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por EVERTON GONÇALO DE 

CAMPOS, ERIKA CRISTINA GOMES DA CONCEIÇÃO em desfavor BRDU 

SPE VÁRZEA GRANDE LTDA.

Informa o devedor às fls. 124 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 125 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 125, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 02 DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 10679 Nr: 3557-46.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

-ME, MARIA ALBANO MACEDO, GECIMAR TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Batista Gusmão - 

OAB:4062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISTÂNIO GOMES DA SILVA - 

OAB:2.631 OAB/MT

 Processo nº 7906/1999 (Cód. 10679)

Vistos...

Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 

9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada de Direito Bancário 

na Comarca de Várzea Grande-MT, e considerando que a matéria aqui 

discutida advém de relação contratual de natureza bancária, determino a 

redistribuição destes autos para a Vara Especializada.

Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 1º de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 419958 Nr: 21974-85.2015.811.0002

 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: CARMEN MENDONÇA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Processo n° 21974-85/2015 (Cód. 419958)
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Vistos...

A despeito de ter conhecimento que a empresa ré, seja por política interna, 

seja pelo fato de ainda estar em recuperação judicial, não ofertar proposta 

de acordo em audiências conciliatórias praticamente em nenhuma 

oportunidade, a seu pedido e primando pela autocomposição, designo a 

audiência de conciliação/mediação para o dia 12.09.2018, às 14:00h, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n.º 125/2010 do CNJ, ficando desde já intimadas as partes da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Intime-se a autora pessoalmente, por carta com aviso de 

recebimento, no endereço indicado na inicial.

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou mediante 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim, 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos (NCPC, § 9º e 

10, art. 334).

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334 do CPC.

Sendo a audiência designada a pedido da ré, fica advertida que deverá 

ofertar proposta de acordo, sob pena de poder ser aplicada multa por 

força do art. 80, IV e VI, do NCPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 1º de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 422799 Nr: 23459-23.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBENAUS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E SERVIÇO DE MOLAS SÃO 

CRISTOVÃO LTAD ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:MT 11.238-B, JULIANA REINHOLD - OAB:29.360 OAB/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 23459-23/2015 (Cód. 422799)

Vistos...

Diante da certidão de fls. 51, intime-se a credora pessoalmente e pela 

Imprensa Oficial para promover o andamento do feito no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 1º de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 87719 Nr: 7767-33.2005.811.0002

 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: NIZAEL JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:OAB/MT 9.578-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA KARINE TRAGE 

BELIZARIO - OAB:MT/ 9106, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:MT 

8.616

 Processo n° 361/05 (Cód. 87719)

Vistos...

Intime-se o autor para promover o cumprimento da sentença, sob pena de 

arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 1º de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 230293 Nr: 10416-29.2009.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDILENE ALEIXO AUGUSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MORATO CRENITTE 

- OAB:98479/SP, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314, LEISLIE F. 

HAENISCHI - OAB:20.099/GO, MAURO A DE MOURA APOITIA - 

OAB:11896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 590/09 (Cód. 230293)

Vistos...

Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 

9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada de Direito Bancário 

na Comarca de Várzea Grande-MT, e considerando que a matéria aqui 

discutida advém de relação contratual de natureza bancária, determino a 

redistribuição destes autos para a Vara Especializada.

Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 1º de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 416234 Nr: 20051-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CÉSAR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DE ALAMADA MESSIAS 

- OAB:130.755OAB/SP, FABIO RIVELLI - OAB:297608 S/P

 Processo nº 20051-24/2015 (Cód. 416234)

Vistos...

Em face do depósito realizado a menor, aplico à devedora multa de 10% 

sobre o remanescente.

Intime-se a devedora para pagamento da diferença, sob pena de penhora 

online.

No mais, autorizo o levantamento do valor incontroverso, conforme 

requerido pela parte às fls. 182/184, com as cautelas de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 1º de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 410055 Nr: 16662-31.2015.811.0002

 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: LUCIO DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 16662-31/2015. (Cód. 410055)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 
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perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 1º de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 437169 Nr: 5244-62.2016.811.0002

 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: JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 5244-62/2016. (Cód. 437169)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO SUMARIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA em desfavor SEGURADORA 

LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Informa o devedor às fls. 131 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 132 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 132, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT,1º DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 115358 Nr: 13186-63.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. O PEREIRA & CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13186-63/2007 (Cód. 115358)

Vistos...

Citado para manifestar-se e apresentar provas no prazo de 15 quinze) 

dias, conforme previsto no art. 135, do NCPC, o sócio da empresa 

devedora quedou-se em silêncio, deixando de impugnar o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica.

A inércia do sócio da empresa devedora leva à aplicação analógica dos 

efeitos da confissão e revelia, ou seja, admissão como verdadeiros dos 

fatos articulados pelo credor.

Assim, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

para incluir no polo passivo o sócio Wagner Ricardo Motta, RG n.° 472846, 

SSP/MT, CPF n.° 346.555.141-91, com endereços residencial na Rua G5, 

Quadra 05, Bloco 05, Apto. 202, Bairro Paiaguás, em Cuiabá, e profissional 

na Av. Dom Orlando Chaves, Bairro Ponte Nova (Empresa Náutica), em 

Várzea Grande.

Ao credor para atualizar o débito e requerer as diligências que entender 

cabíveis.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 31 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005069-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEY FERREIRA DA SILVA 00101288166 (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005069-17.2017.8.11.0002. 

AUTOR: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA RÉU: 

ROSINEY FERREIRA DA SILVA 00101288166 Vistos... Para melhor 

adequação da pauta, designo nova audiência de conciliação para o dia 12 

de setembro de 2018, às 14:00 horas. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002395-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREMOSO ALIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1002395-32.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: CREMOSO ALIMENTOS LTDA Parte Ré: RÉU: 

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 dias. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA 

GRANDE , 6 de agosto 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: 1002609-23.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANDEIRANTE ENERGIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - RJ095502 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1002609-23.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANDEIRANTE 

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 , 6 de 

agosto de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005674-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON ODILON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1005674-94.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ADELSON ODILON DA SILVA Parte Ré: RÉU: 

BANCO ITAUCARD 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 , 6 de agosto de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA 

BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 324499 Nr: 20896-27.2013.811.0002

 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: JACAR DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, META 

DISTRIBUIDORA DE PETÓLEO LTDA, BETA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

LTDA, TERRA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677, MAURÍCIO AUDE - OAB:4667/MT

 in loco da obra realizada pela requerida, pois não se questiona a 

legalidade desta, mas sim a inobservância de convenção condominial. 

Finalmente, para a produção da prova oral deferida DESIGNO AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 15H30MIN. No 

mais, faço as seguintes deliberações:1.Intime-se a parte requerida para 

apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias antes da 

data assinalada para realização do ato, sob pena de preclusão (art. 357, § 

4º, do CPC). 2.A intimação das testemunhas arroladas nos autos pela 

parte autora deverá ser providenciada por esta (artigo 455, do CPC) e 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar ao processo, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (artigo 455, §1º, do CPC). 3.Consigno que, a 

inércia na realização da intimação da testemunha importa na desistência 

de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC. 

4.Considerando o deferimento do depoimento pessoal da parte autora, 

estas deverão ser intimadas pessoalmente e desde já ficam advertidas de 

que deverão comparecer à audiência de instrução e julgamento, sendo 

presumidos confessados os fatos alegados caso não compareça ou 

comparecendo, se recuse a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, conforme previsão do artigo 385, §1º do CPC.5.Considerando 

que a impugnação à contestação encontra-se apócrifa (fls. 252/255), 

deverá a parte autora ser intimada para comparecer em secretaria para 

sanar a referida irregularidade. 6.Por fim, denota-se que a advogada que 

substabelece às fls. 272/273 não possui poderes para tanto, motivo pelo 

qual concedo o prazo de 10 dias para que se regularize a representação 

processual da parte autora, sob pena de desentranhamento da referida 

peça, mantendo-se o patrono anterior, o qual em nenhum momento 

informou sua renúncia. Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268065 Nr: 15637-22.2011.811.0002

 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: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEFIT FERNEDA, APARECIDA SOUZA DA 

SILVA, JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 449559 Nr: 11668-23.2016.811.0002

 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: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JOSÉ PEREIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 219825 Nr: 96-17.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PIZZATO MATERIAS ELÉTRICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL RODORIO DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 270309 Nr: 10795-96.2011.811.0002

 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: FORT LUB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO 

DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ANDERSON SOARES, R.Z. 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATHOS BOLETA GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17000, DEUSLIRIO FERREIRA - OAB:5071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11447/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 348719 Nr: 14850-85.2014.811.0002

 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: TERCEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM 

VARZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO APARECIDO DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAN ESCUDERO GUTIERERZ - 

OAB:OAB/MT4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora, através do petitório de fls. 76/78, postula por novo prazo 

para arrolamento das testemunhas a serem ouvidas em audiência de 

instrução e julgamento já designada para o próximo dia 07.08.2018 e/ou 

redesignação do ato, ao argumento de que fora substabelecido e não 

houve tempo hábil para cumprimento no disposto no art. 357, § 450 do 

Código de Processo Civil.

Pois bem. O requerimento não merece acolhimento, haja vista que o 

substabelecimento de advogado não faz devolver ou alongar os prazos 

processuais.

Em assim sendo, indefiro o pedido de redesignação, mantendo a audiência 

designada para o dia 07.08.2018, às 16h30min.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 394390 Nr: 8018-02.2015.811.0002

 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: RITA DE CACIA VALE MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - OPERADORA DE TELEFONIA BRASIL 

TELECOM S.A. - TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA SILVA RODRIGUES - 

OAB:22939/O, LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA ATRAVÉS DOS ADVS. LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR E ANGÉLICA SILVA RODRIGUES, OAB-MT 

16625-O E 22939/O, PARA, NO PRAZO LEGAL, JUNTAREM AOS AUTOS 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DE GUIA A SER EMITIDA NO SITIO DO TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 324499 Nr: 20896-27.2013.811.0002

 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: JACAR DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, META 

DISTRIBUIDORA DE PETÓLEO LTDA, BETA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

LTDA, TERRA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16290, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - OAB:16290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677, MAURÍCIO AUDE - OAB:4667/MT

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. LUIZ EDUARDO 

BILIBIO PIVA, OAB-MT 16290, PARA, NO PRAZO LEGAL, JUNTAR AOS 

AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA O SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE GUIA A SER EMITIDA NO SÍTIO DO 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 324499 Nr: 20896-27.2013.811.0002

 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: JACAR DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, META 

DISTRIBUIDORA DE PETÓLEO LTDA, BETA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

LTDA, TERRA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16290, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - OAB:16290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677, MAURÍCIO AUDE - OAB:4667/MT

 Certifico que alterei o patrono da autora para constar Ana Verônica 

Morceli Rodrigues, OAB-MT 21188. Sendo assim renovo a intimação do R. 

Desp. De p. 274/275, em sua parte dispositiva. A saber: " (...) Finalmente, 

para a produção da prova oral deferida DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO PARA O DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 15H30MIN. No 

mais, faço as seguintes deliberações:1.Intime-se a parte requerida para 

apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias antes da 

data assinalada para realização do ato, sob pena de preclusão (art. 357, § 

4º, do CPC). 2.A intimação das testemunhas arroladas nos autos pela 

parte autora deverá ser providenciada por esta (artigo 455, do CPC) e 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar ao processo, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (artigo 455, §1º, do CPC). 3.Consigno que, a 

inércia na realização da intimação da testemunha importa na desistência 

de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC. 

4.Considerando o deferimento do depoimento pessoal da parte autora, 

estas deverão ser intimadas pessoalmente e desde já ficam advertidas de 

que deverão comparecer à audiência de instrução e julgamento, sendo 

presumidos confessados os fatos alegados caso não compareça ou 

comparecendo, se recuse a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, conforme previsão do artigo 385, §1º do CPC.5.Considerando 

que a impugnação à contestação encontra-se apócrifa (fls. 252/255), 

deverá a parte autora ser intimada para comparecer em secretaria para 

sanar a referida irregularidade. 6.Por fim, denota-se que a advogada que 

substabelece às fls. 272/273 não possui poderes para tanto, motivo pelo 

qual concedo o prazo de 10 dias para que se regularize a representação 

processual da parte autora, sob pena de desentranhamento da referida 

peça, mantendo-se o patrono anterior, o qual em nenhum momento 

informou sua renúncia. Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005193-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005193-97.2017.8.11.0002 

Vistos etc. A parte autora descreve de modo suficiente os documentos 

que pretende ver exibidos, bem assim demonstra vínculo existente entre 

as partes, alega ter entrado em contato com o banco requerido para quitar 

os valores pendentes e retirar o gravame do veículo, porém há uma 

incoerência nas informações prestadas pela instituição bancária, uma vez 

que o contrato de arrendamento mercantil se encontra quitado, porém o 
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veículo permanece alienado. Assim, preenchidos os requisitos do artigo 

397 do Código de Processo Civil, a saber: individualização do documento e 

finalidade da prova que se encontra em poder da parte contrária, RECEBO 

o pedido como ação probatória autônoma de exibição de documento. 

INTIME-SE a parte ré para que em 05 (cinco) dias exiba os documentos 

conforme requerido pela parte autora ou apresente impugnação, nos 

termos do art. 398, do NCPC, sob pena de serem admitidos como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar (artigo 400 do NCPC). Afirmando a parte ré que não 

possui os documentos, intime-se a parte autora para que prove, por 

qualquer meio, que a declaração negativa não corresponde à verdade, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 398, parágrafo único, NCPC). Expirado o 

prazo e não sendo colacionando aos autos a documentação, sem a parte 

ré fazer nenhuma declaração, certifique-se e retornem os autos 

conclusos para deliberações ulteriores. Concedo os benefícios da 

JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 03 de 

agosto de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006560-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ TOLEDO PIZZA (AUTOR)

DOUGLAS ALBERTO DE ARRUDA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL (RÉU)

CAMPOS VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

1. SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006560-59.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico com 

Pedido de Tutela Antecipada Provisória de Urgência, proposta por Douglas 

Alberto de Arruda Gomes e Juarez Toledo Pizza em desfavor de Campos 

Veículos Ltda. ME, Antônia de Campos Maciel e José Ferreira de Arruda 

pelos fatos e fundamentos da exordial. Narra a parte autora que, adquiriu 

dois lotes no ano de 1984 através de Escritura de Compra e Venda, à 

época os imóveis estavam registrados em nome de Braulina Pinto da 

Costa, a qual consta como vendedora na avença, contudo no ano de 2016 

quando os autores buscaram regularizar o registro do imóvel foram 

informados que não seria possível porque a área está sobreposta com 

outra área de propriedade da primeira requerida que adquiriu através de 

Decreto de Doação n. 46/03 expedido pelo Prefeito Municipal no ano de 

2003, sendo a Escritura Pública de Doação registrada no 2º Serviço 

Notarial e de Registro de Várzea Grande; a qual foi levada a registro em 

2014 junto ao 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande 

recebendo a matrícula n. 94.618. Em sede de liminar, pretende a 

suspensão dos efeitos do Registro Geral Livro 02 Matricula 94.618, do 1º 

Serviço Notarial e de Registro de Notas Protestos, Títulos e Documentos 

Pessoas Jurídica e Registro de Imóveis, da Comarca de Várzea Grande – 

MT, até o julgamento de mérito da presente ação. No mérito, requer a 

anulação da Escritura Pública de Doação lavrada as fls. 049, Livro n° 240, 

aos 22.01.2004 do Cartório do 2ª Serviço Notarial e Registral da Comarca 

de Várzea Grande, e o cancelamento do Registro e Matricula Livro nº 02 e 

nº 94.618 do Cartório de 1º Serviço Notarial e de Registro de Notas 

Protestos, Títulos e Documentos Pessoas Jurídica e Registro de Imóveis, 

da Comarca de Várzea Grande-MT. Tendo este juízo verificado a 

ilegitimidade passiva do 1º e 2º Serviço Notarial, observando o teor do 

artigo 10 do CPC, determinou que a parte autora se manifestasse quanto à 

referida matéria. Aportou aos autos a emenda a exordial registrada sob Id. 

10773019, na qual a parte autora requer a substituição do 1º e 2º Serviço 

Notarial por outros dois requeridos. Em sede de tutela de urgência, 

pretende que seja reconhecida a rescisão contratual e que a requerida 

seja compelida a proceder ao ressarcimento de todo o valor pago para 

aquisição do caminhão objeto da lide, corrigido e acrescido de juros 

moratórios. Informa o desinteresse na realização de audiência de 

conciliação. Ao final requer que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

seja notificada para, querendo, integre o Polo Ativo da demanda. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a emenda a exordial. 

Pois bem. O instituto da tutela de urgência é gênero da qual são espécies 

as tutelas cautelar e antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou 

não e, estão compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz 

com base em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito 

substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e 

eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda 

apresentar caráter satisfativo. Denota-se que, a parte autora afirma a 

existência do perigo da demora, alegando que a permanência de atos 

escritural e registral originado de um ato nulo poderão ocasionar aos 

Autores incalculáveis prejuízos financeiros e morais de difícil ou 

impossível reparação por violar os dispositivos estabelecidos em Leis e na 

CF/88. Entretanto, não há como considerar a existência do perigo da 

demora, haja vista que a doação do imóvel foi registrada em nome do 

requerido em fevereiro de 2014, tendo a parte autora deixado transcorrer 

mais 03 (três) anos até a proposição da demanda, bem assim caso seja 

reconhecida a nulidade arguida o registro irregular será invalidado. De 

outro norte, tratando-se de matrículas distintas e havendo a informação de 

área sobreposta o deferimento da presente tutela se faz temerária, uma 

vez que há necessidade de análise técnica para individualização das 

áreas. Logo, a constatação da veracidade dos fatos que nutrem a 

pretensão deduzida pela requerente, está condicionada à produção de 

provas e ao crivo do contraditório. Sendo assim, é incabível a análise do 

pedido de antecipação de tutela nos termos postos na atual fase do feito 

sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da ampla 

defesa, violando o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição 

Federal. Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA com fulcro no artigo 300, do CPC. No que tange ao pedido de 

notificação da Prefeitura Municipal, entendo ser desnecessário, motivo 

pelo qual indefiro, bem assim caso a parte autora pretenda incluí-la no polo 

passivo a ação terá sua competência deslocada para uma das varas da 

fazenda pública. Em que pese a manifestação expressa da parte autora 

no desinteresse na autocomposição, designo audiência de conciliação que 

designo para o dia 13 de setembro de 2018 às 15h00min 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 a parte requerida, 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, NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de julho de 2018. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006722-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS PINTO DE CARVALHO SILVA (AUTOR)

HONORATO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO)

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228/O (ADVOGADO)

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Antonio Domingos (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006722-20.2018.8.11.0002. 

AUTOR: DOMINGAS PINTO DE CARVALHO SILVA, HONORATO RIBEIRO 

DA SILVA RÉU: ANTONIO DOMINGOS Vistos. No presente caso, mesmo 

verificando que os documentos juntados pelo autor são um início de prova, 

entendo necessária a audiência de justificação prévia para a análise da 

medida liminar almejada. Designo audiência para justificação do alegado na 

petição inicial, para o dia 25 de setembro de 2018, às 14horas. Nos termos 

do art. 562, do CPC, cite-se o requerido, na forma do art. 247 do CPC, para 
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comparecimento em audiência, podendo apenas formular contraditas e 

perguntas às testemunhas do autor, não sendo admitida a oitiva, na 

oportunidade, de suas testemunhas, que serão ouvidas na fase 

instrutória, se for o caso (art. 457, § 1º, CPC). Intime-se a parte autora 

para que compareça a audiência acima designada, juntamente com as 

testemunhas a serem inquiridas, devendo apresentar o rol de testemunhas 

até dez dias antes da audiência, sob pena de preclusão. A intimação das 

testemunhas arroladas deverá ser providenciada pela parte autora (artigo 

455, do CPC) e realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo 

ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (artigo 455, §1º, do CPC). Consigno que, a 

inércia na realização da intimação da testemunha importa na desistência 

de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC. O 

prazo para contestar a ação, quando realizada a justificação, contar-se-á 

da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (Parágrafo 

único do art. 564 do CPC). Concedo à parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 6 de 

agosto de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006164-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE SILVA ASSIS (AUTOR)

PAULO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

ROSIMARY SILVA DE AMORIM (AUTOR)

LETICIA CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

DANIELLY MARIA DA SILVA (AUTOR)

JURANDIL SILVA ASSIS (AUTOR)

JOELSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

EDER EDUARDO DA SILVA (AUTOR)

RONALDO SILVA AMORIM (AUTOR)

AMANDA CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT20801/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MINERATTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006164-48.2018.8.11.0002. 

AUTOR: JOELSON PEREIRA DA SILVA, DANIELLY MARIA DA SILVA, 

PAULO PEREIRA DA SILVA, AMANDA CAMPOS DA SILVA, EDER 

EDUARDO DA SILVA, BERENICE SILVA ASSIS, JURANDIL SILVA ASSIS, 

ROSIMARY SILVA DE AMORIM, RONALDO SILVA AMORIM, LETICIA 

CAMPOS DA SILVA RÉU: ANTONIO MINERATTO Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que a petição inicial não indica todos os requisitos 

necessários, conforme dispõe o art. 319 do CPC, haja vista que não foi 

informado o endereço eletrônico das partes. Relatam os autores que são 

herdeiros e netos de Francisco de Assis, proprietário do imóvel em 

discussão e já falecido, contudo a exordial não veio instruída com a 

certidão de óbito. Também, não foram juntados aos autos procuração ad 

judicia, declaração de hipossuficiência e documentos pessoais dos 

autores PAULO PEREIRA DA SILVA, BERENICE SILVA ASSIS e LETICIA 

CAMPOS DA SILVA. Ainda, consta na exordial que EDER EDUARDO DA 

SILVA e DANIELLY MARIA DA SILVA são filhos de Eloide Assis da Silva, 

contudo não há documento hábil a comprovar parentesco desta com 

Francisco de Assis, bem assim o seu óbito, o que tornaria possível que 

seus filhos pleiteiem a parte do quinhão que lhe competia. De outro norte, 

constata-se que foram acostados aos autos cópia de procuração e 

demais documentos em nome de Amanda Campos da Silva e Rosimary 

Silva Amorim, contudo estas não integram a exordial. Sendo assim, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando as 

regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do CPC), sob pena de indeferimento da inicial: 1) Informar 

o endereço eletrônico das partes; 2) Comprovar o óbito de Francisco de 

Assis e informar se foi aberto inventário; 3) Juntar procuração ad judicia, 

declaração de hipossuficiência e documentos pessoais dos autores 

PAULO PEREIRA DA SILVA, BERENICE SILVA ASSIS e LETICIA CAMPOS 

DA SILVA; 4) Comprovar a legitimidade de EDER EDUARDO DA SILVA e 

DANIELLY MARIA DA SILVA, para figurar no polo ativo, juntando certidão 

de óbito de Eloide Assis da Silva; 5) Esclarecer se AMANDA CAMPOS DA 

SILVA e ROSIMARY SILVA AMORIM, integram o polo ativo da ação, 

hipótese em que deverá qualificá-las. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 6 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

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 a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito dos Ofícios de Informações de id’s 

14410715 e 14526103 , requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-138 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Número: 1008045-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERMENSON FEITOSA DE JESUS (EMBARGANTE)

LUCILENE GONCALVES FEITOSA DE JESUS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0015433A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes para, no no prazo (COMUM) de 

10(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002843-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. DOS SANTOS CRIATIVA SERVICOS DE CONSTRUCOES - EPP 

(AUTOR)

EDSON VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOY G HOLDING AMERICA LTDA (RÉU)

JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA (RÉU)

MATO GROSSO COMERCIO REPRESENTACAO, E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA - EPP (RÉU)

WALTER DIAS MAGALHAES JUNIOR (RÉU)

SHIRLEI APARECIDA MUTSUOKA ARRABAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NERY BARCO HERNANDES JUNIOR OAB - MT9756/O (ADVOGADO)

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Autos nº 1002843-73.2016.8.11.0002 

Vistos etc. 1 - Primeiramente, diante do atestado médico trazido pelo 

representante legal da requerida Mato Grosso Comércio e Representação 
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(Id. 10532122), acolho a justificativa de sua ausência na audiência de 

conciliação designada anteriormente. 2 – Diante da informação trazida pela 

Central de Mandados (Id. 13615717), determino ao Sr. Gestor Judiciário 

que risque a certidão acostada no Id. 10107918, por não fazer parte 

destes autos. 3 - De outro norte, têm-se dos autos que: A requerida Soy 

não foi citada, sendo o ARMP devolvido pelo motivo “ausente” (Id. 

13924055); Os requeridos Walter Dias Magalhães Junior e Shirlei 

Aparecida Mutsuoka Arrabal foram citados (Ids. 13923557 e 13866751); O 

requerido João Emanuel Moreira Lima também não foi encontrado para 

citação, tendo o Sr. Oficial de Justiça informado que o escritório não é 

aberto todos os dias (Id. 13931648); e O ARMP da requerida Mato Grosso 

Comércio fora devolvido pelo motivo “mudou-se”. Pois bem. Considerando 

que o dia designado para o ato conciliatório fora ponto facultativo (jogo da 

copa), necessário se faz a designação de nova data. Em assim sendo, 

assinalo o dia 17 de setembro de 2018, às 17h00min para realização de 

audiência de conciliação. Promova a citação/intimação dos requeridos 

Walter Dias Magalhães Junior e Shirlei Aparecida Mutsuoka Arrabal via 

ARMP; e dos requeridos João Emanuel Moreira Lima e Soy G Holding via 

mandado. A requerida Mato Grosso Comércio e a parte autora ficam 

intimadas da respectiva solenidade através de seus patronos (CPC, art. 

334, § 3º) 4 – Intime-se o patrono da requerida Mato Grosso Comércio 

para que traga aos autos endereço atualizado da parte. Prazo: 10 dias. 5 

– Intimem-se e cumpra-se, com as advertências contidas na decisão 

inicial. Várzea Grande, 3 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000525-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DE BARROS MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Dá análise dos presentes autos constata-se que a parte requerida 

limitou-se a efetuar o depósito, a título de honorários periciais, o montante 

de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), consoante comprovante 

de ID 13483312. Em razão do exposto, nos termos da legislação vigente e 

do art. 1205 da CNGC, impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte 

em questão para que promova o depósito na integralidade da parte que lhe 

corresponde, nos termos da decisão de ID 12858518. Julio Alfredo 

Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001958-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RIBAS SANTANA FORTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O (ADVOGADO)

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WLADISLAU BARROS SIQUEIRA FONTES OAB - PE36867 (ADVOGADO)

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUCIANA DIAS CORREA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001958-59.2016.8.11.0002. AUTOR: RIBAS 

SANTANA FORTES RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A 

Vistos, Compulsando os autos, foi determinado no Id. 10077897 que a 

parte ré enviasse a via original dos documentos, contudo esta encaminhou 

tão somente o documento acostado no Id. 4453956 – págs. 02 e 03, 

descurando de enviar também a via original do documento intitulado de 

“Autorização para desconto em folha” presente no mesmo id na página 04. 

Assim, determino, venha a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprir integralmente a determinação de Id. 10077897, devendo 

encaminhar ou apresentar pessoalmente na Secretaria deste juízo a via 

original do documento aportado no Id. 4453956 – pág. 04. Decorrido o 

prazo sem manifestação, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. No mais, cumpra-se conforme Id. 10077897. Intime-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003310-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

M. O. O. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O (ADVOGADO)

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

BRUNO TEIXEIRA MARCELOS OAB - RJ136828 (ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) 

dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, 

sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004474-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANICE FIALHO DE MORAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR PAREJA CANEDO - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

IVANILDO CARDOSO (TESTEMUNHA)

FRANCISCO NAILSON HOLANDA DA SILVA (TESTEMUNHA)

VALENTINA SERGIA DE MACIEL (TESTEMUNHA)

FLAVIO GOMES BARCELOS (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID: 14559599.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002439-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LANNES DA ROCHA (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)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID: 14533563.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 443665 Nr: 8637-92.2016.811.0002

 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 RICARDO MACEDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
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 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

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 21/08/2018, a partir das 08h30, por 

ordem de chegada, na Av. Bosque da saúde, 888, Edifício Saúde, sala 33, 

3º andar, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Telefone (65)2127-8657. A 

parte periciada deverá levar exames complementares atuais e/ou da 

época da ocorrência do fato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 443140 Nr: 8419-64.2016.811.0002

 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: JOYCE RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:OABMT15025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(dias), manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para 

o dia 18/07/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 224271 Nr: 4483-75.2009.811.0002

 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: G. G. N. F. rep. Por sua mãe LEILIANE DE JESUS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO MÉDICO BENEFICIENTE LÍRIO DOS 

VALES LTDA, SIDNEI PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFANIE ROSA GOMES - 

OAB:12.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 3.574, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JÚNIOR - 

OAB:8578

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(dias), manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para 

o dia 06/10/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 440916 Nr: 7277-25.2016.811.0002

 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: JOAO RAMOS SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, RENATO CHAGAS CORRÊADA SILVA - OAB:8.184-A

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 11/09/2018, a partir das 08h30, por 

ordem de chegada, na Av. Bosque da saúde, 888, Edifício Saúde, sala 33, 

3º andar, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Telefone (65)2127-8657. A 

parte periciada deverá levar exames complementares atuais e/ou da 

época da ocorrência do fato

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436658 Nr: 4973-53.2016.811.0002

 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: ALAIR ROSA GONÇALVES

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(dias), manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para 

o dia 13/06/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 396588 Nr: 9569-17.2015.811.0002

 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 AUGUSTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

15 (quinze) dias para, manifestar-se a respeito do laudo retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 441742 Nr: 7642-79.2016.811.0002

 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: ILMA DA COSTA SILVA

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

15 (quinze) dias para, manifestar-se a respeito do laudo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 82025 Nr: 4478-92.2005.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLUMATEX COLCHÕES INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERTZ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA, 

RONALDO LUIZ MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO CARRARO - OAB:OAB/GO 

11.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO RODRIGUES PAVONI - 

OAB:177.155

 Vistos etc.

Defiro em parte o pedido de fl. 278, razão pela qual 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, 02 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 58204 Nr: 266-72.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - 

OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Defiro em parte o pedido de fl. 220, razão pela qual 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, 12 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 297387 Nr: 17818-59.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Junior Queiroz Luz - 

OAB:GO 23.787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:MT/ 7108/E, LEA TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 12.753

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 112, razão pela qual suspendo o trâmite do processo 

pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, transcorrido o prazo supra, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde útil do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 07 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 56367 Nr: 2416-50.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indus STRIA E COMERCIO DE CEREAIS 

TAPAJOS LTDA, GERSON SULZBACHER, DEBORAH ZOZOMAZORE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONOFRE RONCATO - 

OAB:2147/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 240, razão pela qual 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, 26 de fevereiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 105736 Nr: 1791-74.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ SILVA PECORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:3584-A, 

ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3825/MT, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 165, razão pela qual 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, 26 de fevereiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 228358 Nr: 8575-96.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMINO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRUISER LINHAS AÉREAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA - 

OAB:9819-A, HELOISA HELENA SAENZ SURITA - OAB:14658, WILSON 

SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:7.302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BIANCHIN - 

OAB:11.102

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 108, razão pela qual 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, 07 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 261917 Nr: 684-53.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDA EUGENIA CORREA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO SARAT DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 204, razão pela qual 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, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 270387 Nr: 15083-87.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR CAMARGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO RABELO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO HENRIQUE 

MONTEIRO DE CARVALHO - OAB:8181, SILVIA REGINA SIQUEIRA 

LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:7149-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 174, razão pela qual 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, 30 de outubro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 111974 Nr: 7603-97.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL BALBINO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEODOSIA BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE DIAS VIRMIEIRO 

BALBINO - OAB:, ELMIR DIAS VIRMIEIRO - OAB:11767/MT, OTAVIO 

GUIMARÃES REZENDE - OAB:OAB/MT-10920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Defiro em parte o pedido de fl. 267, razão pela qual 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, 30 de outubro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 397406 Nr: 9980-60.2015.811.0002

 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: HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA, PEDROSA ROSENO 

DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP

 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.: 41243 Nr: 8965-47.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA MONTEIRO, LUCI HELENA SOUZA 

SILVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FELIPE SANTIAGO VIANA, 

CONSTÂNCIA DE SOUZA VIANA, REP POR JULIETA DE SOUZA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARQUES E SILVA - 

OAB:7731/MT, LUCI HELENA SOUZA SILVA MONTEIRO - 

OAB:5024/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 54673 Nr: 885-26.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIN FAGUNDES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 217437 Nr: 12856-32.2008.811.0002

 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: UNIVER IND. E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRATINI IND. E COM. DE MADEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES 

- OAB:18.100, Bruno Sampaio Saldanha - OAB:8764, CLENILDE 

FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - OAB:20993/O, FRANCISCO ANIS 

FAIAD - OAB:3520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 297887 Nr: 18364-17.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PONTES FILHO, KATHIA GRACE 

MOREIRA COSTA PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DALVO DE OLIVEIRA - 

OAB:5242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARVALHO 

FEITOSA - OAB:10.236, NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO - 

OAB:19677/O

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques
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 Cod. Proc.: 323821 Nr: 20222-49.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANILSON FERNANDES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948, José Marcio de Oliveira - OAB:14247/MT, MARIA DE 

LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A-MT, GUSTAVO GONÇALVES GOMES - OAB:39.054-A, 

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP, SILOMAR 

ATAÍDES FERREIRA - OAB:17.661

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 435534 Nr: 4356-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAZUYOSHI UEMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJA SUPERMERCADO EIRELE - EPP, SAYURI 

JULIANA AIHARA, ANDERSON EVANGELISTA TSURU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 452869 Nr: 13166-57.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM GUINCHO E AUTO SOCORRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005261-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELVANI VICENTE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para apresentar nos autos o endereço completo 

para cumprimento da Carta Precatória.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 383657 Nr: 1170-96.2015.811.0002

 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: JONNY MICHEL MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Autos nº1170-96.2015.811.0002 - Código. 383657

Vistos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença de honorários advocatícios (fls.116).

Assim, intime-se a parte requerente/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 Novo 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.: 388270 Nr: 4263-67.2015.811.0002

 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: WAZ, NILCE MARIA MALAGUTTI ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação Sumária de Cobrança da diferença do Seguro 

Obrigatório DPVAT proposta por Willian Antonio Zanetti em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.

 Na decisão proferida às fls. 56 determinou-se a intimação da autora para 

emendar a inicial a fim de sanear irregularidades contidas nesta, sob pena 

se indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC).

Às fls. 58, certificou-se o decurso de prazo sem a manifestação da parte 

autora.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que o advogado do autor foi devidamente 

intimado, para que apresentasse emenda a fim de sanar irregularidades 

contidas na inicial.

Desta feita, tendo sido certificada a não manifestação da parte conforme 

determinado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências por parte do autor, principal interessado no 

deslinde do processo.

Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, 

com fulcro no art. 330, parágrafo IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

Custas se houver, pela parte autora diante de sua desistência, conforme 

prevê o artigo 90 do CPC. Tais exigências, no entanto ficam suspensas, 

nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, uma vez que defiro o beneficio da 

justiça gratuita.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações pertinentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Várzea Grande-MT, 13 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 296984 Nr: 17370-86.2012.811.0002

 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 IMOVEL QD 11

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em face da petição de fls. 44, em que o autor requer a extinção do 

presente feito, 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.

Custas pagas inicialmente pela parte autora.

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.

Várzea Grande-MT, 13 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 307292 Nr: 3179-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITORA DE LIZ LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MACKESON N. DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - 

OAB:14.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3179-02.2013.811.0002 – Código. 307292

Vistos.

Depreende-se dos autos que, na certidão de fl. 70, o Oficial de Justiça 

informa que não foi possível a citação do requerido por não encontra-lo no 

endereço indicado aos autos (fls. 53), informa ainda que entrou em 

contato por telefone com o requerido e o mesmo informou que não poderia 

atendê-lo naquele dia, mas que retornaria a ligação ocorre que, não 

retornou a ligação e tampouco atendeu as ligações realizadas pelo oficial 

de justiça.

Instada a se manifestar, a parte autora pugna às fls. 83 pela citação por 

edital.

Embora o diploma processual civil possibilite a realização de citação pela 

via editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se 

encontrar o réu, tal modalidade de citação somente deve se proceder 

após o esgotamento de todos os meios possíveis para sua localização, 

sob pena de acarretar cerceamento de defesa.

 Pois bem. Constato que não fora dado cabal a citação por hora certa 

determinada às fls.63, motivo pela qual restou infrutífera, tenho que há 

ainda a possibilidade de localização da parte ré por meio de seus dados.

Desta forma, indefiro o requerimento de citação por edital e, determino a 

renovação da citação por hora certa.

No mais, consigno que é incumbência do Oficial de Justiça informar 

adequadamente na certidão quanto à ausência ou ocultação da parte ré e 

quando por 02 (duas) vezes, houver procurado o citando em seu domicílio 

ou residência sem o encontrar, havendo suspeita de ocultação deverá 

proceder à citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do CPC.

Expeça-se novo mandado de citação para o requerido ou eventual terceiro 

estranho a lide que esteja no endereço declinado aos autos fls.53, 

devendo o Sr. Meirinho proceder com as devidas advertências legais.

Em sendo feita a citação com hora certa deverá a escrivã enviar ao réu 

carta dando-lhe ciência de tudo, nos termos do art. 254 do CPC.

Intime- se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273410 Nr: 16221-89.2011.811.0002

 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: TESSAROLO COMERCIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DONIZETE LUCIO - 

OAB:229.202/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCINEI DA SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 16221-89.2011.811.0002, Protocolo 

273410, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 204895 Nr: 909-78.2008.811.0002

 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: GERALDO NONATO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE M. VIEIRA - 

OAB:11356, MARLY SOUZA FARIA - OAB:OABMT 7529, WALDEVINO 

FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - OAB:5733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE BETINI ANTUNES 

PAGANINI - OAB:59247, PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7.585, RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249/MT

 INTIMAÇÃO da parte Exequente para se manifestar ou requerer, em 10 

(dez)dias, as medidas que julgar pertinentes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002843-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELY DE SOUZA CINTRA ZANETTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO)

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002843-05.2018.8.11.0002 

Vistos. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 01 de agosto de 2018. SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006036-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006036-28.2018.8.11.0002 
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Vistos. Em análise dos autos verifica-se que o presente feito está 

endereçado ao Juizado Especial, de forma que este juízo carece de 

competência para processar e julgar a presente demanda. Ante o 

exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a sua redistribuição 

para o Juizado Especial Cível desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 06 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005406-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KMA FABRICACAO E COMERCIO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO 

LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISE CEZIMBRA MELLO OAB - RS54042 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ANDREIA BALBO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005406-69.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande/MT, 01 de julho de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006695-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO ADRIANO GIGLIOTTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEISE JUSSARA ALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

AMARILDO LEONI GONZATTO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006695-37.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande/MT, 03 de março de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003910-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO (EXECUTADO)

GILBERTO LACERDA NUNES TAVARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003910-05.2018.8.11.0002 

Vistos. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do CPC, sob 

pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do 

débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte executada 

intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo encontrada a 

parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto de tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, CPC). 

Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do 

mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, caput, CPC), 

independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos termos do art. 

827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

que será reduzido pela metade em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. 

Várzea Grande, 06 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005670-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTE COMERCIAL LTDA (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005670-86.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES interposta 

por BANCO DO BRASIL S.A por dependência aos autos da 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE FORTE COMERCIAL LTDA (Processo nº 

1004743-57.2017.811.0002), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei 

N.º 11.101/2005. Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 11, 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. Digne-se esta secretaria a promover 

associação do feito aos autos de nº 1004743-57.2017.811.0002. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 06 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009255-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ALVES DE SOUZA (AUTOR)

EDENIR SOARES DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES OAB - MT0010226A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO BARBOSA (RÉU)

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

TONIA CARLA MACIEL (RÉU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009255-83.2017.8.11.0002 

Vistos. Verifica-se que, a parte autora requer pelo benefício da justiça 

gratuita, contudo no que concerne aos parâmetros para a concessão do 

benefício da gratuidade judiciária, é indispensável à demonstração da 

efetiva necessidade de que trata o caput do art. 98, do CPC, conforme 

previsão do art. 5º, LXXIV, CF. No caso em exame, não restou 

comprovado nos autos a hipossuficiência do Espólio. Sendo assim, 

INTIME-SE o requerente para que traga aos autos comprovação da sua 

situação financeira precária do Espólio e seus herdeiros, OU, conforme 

for o caso, promova o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento 

do mérito (art. 290, CPC c/c 456, §1º, da CNGC). Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT 01 de agosto de 2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000603-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE APARECIDA RODRIGUES DE MIRANDA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES OAB - MT0010226A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIAL EMPREENDIMENTOS TORRES DE VARZEA GRANDE SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000603-43.2018.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a autora almeja a rescisão 

contratual do contrato particular de promessa e compra e venda de imóvel 

descrito na exordial, verifica-se que autora informa na qualificação ser 

casada, contudo não trouxe aos autos outorga marital, uma vez que ação 

trata-se de rescisão contratual de bem imóvel. Ademais, quando a ação 

versa sobre direitos reais imobiliários, é requisito fundamental, quando a 

parte declara-se casada, a apresentação da outorga uxória/marital, 

conforme dispõe art. 73, do CPC, sob pena de nulidade processual (art. 

74, parágrafo único, CPC). Ante o exposto, intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, apresentando nos autos outorga marital, nos termos do 

artigo 73, ou que providencie a inclusão no polo ativo com a 

documentação necessária. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 01 

de agosto de 2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002046-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETH DIAS FELIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

BETANIA AUTOMOVEIS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002046-29.2018.8.11.0002 

Vistos. Tendo em vista que, a autora é analfabeta, a procuração ad judicia 

acostada aos autos é irregular, a teor do caput do artigo 654, do Código 

Civil e da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO 

PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE 

RECOLHIMENTO DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA 

OS ATOS CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – 

RECURSO PROVIDO.[...] 2) A regularização da representação processual 

do agravante que, nos termos da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será 

possível mediante a lavratura de procuração por instrumento público em 

razão de ser o mesmo analfabeto, por ser condição de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, caracteriza ato necessário à 

realização do seu direito, estando, portanto, abrangido pela assistência 

judiciária gratuita”. (AI 10705/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE 

FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no 

DJE 18/05/2015). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO DE 

BENS – SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL [...] OUTORGANTES NÃO 

ALFABETIZADOS – NECESSIDADE DE MANDATO POR INSTRUMENTO 

PÚBLICO – PRECEDENTES – [...] FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

ESCRITURA PÚBLICA – CONCESSÃO DE PRAZO AO AGRAVANTE PARA 

REGULARIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A procuração 

firmada por pessoa analfabeta, para ter validade, necessita ser firmada 

por meio de instrumento público, registrado em cartório competente. 

Trata-se de pressuposto de validade da relação processual, o qual pode 

ser verificado até mesmo de ofício, e a qualquer tempo e grau de 

jurisdição. Precedentes. (...)” (AI 157786/2013, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/08/2014, 

Publicado no DJE 26/08/2014) Sendo assim, intime-se a parte autora para 

emendar a petição inicial e trazer aos autos procuração firmada por meio 

instrumento público, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321 

parágrafo único do CPC). Prazo 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 01 de agosto de 2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004989-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. MARQUES GOBBI - ME (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS FRANCISCO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004989-53.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande/MT, 03 de agosto de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004560-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

Autos n° 1004560-86.2017.8.11.0002 Vistos. Inicialmente, verifica-se que, 

não foram recolhidos os emolumentos judiciais iniciais, bem como não 

juntou todos os documentos indispensáveis à propositura desta ação. 

Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

providenciando as regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de 

indeferimento da inicial. 1. Comprove o recolhimento das custas referentes 

à distribuição da presente ação. 2. Junte aos autos a memória de cálculo 

atualizada até a data da propositura da recuperação judicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Várzea Grande/MT, 06 de agosto de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003184-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDO KELLER NETO OAB - MT20994/B (ADVOGADO)

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEMETRICA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003184-65.2017.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, ao argumento de que houve 

omissão na decisão de Id. 13798036, que homologou o acordo celebrado 

entre as partes e consequentemente recebeu o cumprimento de sentença 

determinando a intimação da pessoa jurídica executada, contudo, omitiu-se 

sobre a intimação pessoal do Sr. Gildásio Rafael dos Santos, sócio 

proprietário e devedor solidário conforme pactuado no acordo “item 5”. 

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que 

seja determinada a intimação pessoal do Sr. Gidásio Rafael dos Santos, 

para o devido cumprimento da sentença. Os embargos são tempestivos, 

posto que interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, § 2º, CPC, 

portanto recebo-os. E os autos vieram conclusos. É o relato. Fundamento 

e Decido. É certo que os embargos de declaração constituem-se em meio 
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apropriado para suprir eventuais falhas na decisão, de modo a esclarecer 

obscuridades, solucionar contradições ou suprir omissões verificadas na 

decisão embargada. Compulsando-se os autos verifico que, de fato, em 

sede de audiência de conciliação às partes celebram acordo, ficando 

estabelecido no “Item – 5” que em caso de inadimplência o Sr. Sr. Gidásio 

Rafael dos Santos seria responsavelmente solidário ao acordo (ID. 

10077704). Posto isso, Acolho Os Embargos De Declaração ofertados, e 

diante da omissão constatada na decisão de ID. 13798036 retifico sua 

parte dispositiva do cumprimento de sentença passará a ter a seguinte 

redação: “De outro norte, tendo em vista o descumprimento do acordo 

entabulado, intime-se o EXECUTADO/REQUERIDO, bem como intime-se 

pessoalmente o Sócio Proprietário e devedor solidário GIDÁSIO RAFAEL 

DOS SANTOS para cumprir o acordado, 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, devendo, devendo constar como exequente REGIONAL 

COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA e como executados ENGEMETRICA 

CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME e GIDÁSIO RAFAEL DOS 

SANTOS.” No mais persiste a decisão tal como se encontra lançada no ID. 

13798036, dos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 06 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006674-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCI VIANA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006674-61.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que os requerentes almejam 

a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a exclusão dos seus 

nomes dos cadastros de inadimplentes, contudo, não foi juntado extrato 

que comprove a negativação. Ademais, verifica-se que, a parte autora 

atribuiu ao valor da causa à importância de R$ 19.080,00 (dezenove mil e 

oitenta reais), contudo, da análise dos pedidos, constato que fora 

requerido a inexistência do débito no valor de R$ 357,37 (trezentos e 

cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos). E, segundo inteligência do 

art. 292, VI, do CPC, 292. “O valor da causa constará da petição inicial ou 

da reconvenção e será: (...) VI - na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;” 

Pois bem. Por tratar-se de pedidos cumulativos, o valor atribuído à causa 

deve corresponder ao pedido de inexigibilidade do débito objeto da lide, 

somado com o montante pleiteado pela indenização de danos morais. 

Constato ainda que, que o autor pugna pelo benefício da gratuidade de 

justiça, contudo a exordial não veio instruída com a declaração de 

hipossuficiência assinado pelo demandante, e na procuração outorgada 

assinada pela parte não possui cláusula específica para assinar 

declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 4º, e art. 105, 

caput, ambos do NCPC. Ante o exposto, intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do NCPC): 1. Juntar 

nos autos o comprovante de que seus dados encontram-se nos 

cadastros de inadimplentes. 2. Corrigir o valor atribuído à causa. 3. Juntar 

declaração de hipossuficiência devidamente assinada. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Após retornem os 

autos imediatamente conclusos para análise do pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela. Várzea Grande/MT, 03 de agosto de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006821-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE SILVA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 304672 Nr: 288-08.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Município de Várzea Grande opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Selma Aparecida de Oliveira e Bruno José Ricci 

Boa Ventura, onde assinala que não se opõe aos cálculos apresentados 

pela credora no tocante as férias acrescidas do terço constitucional do 

ano de 2011, porém assinala a não exigibilidade dos honorários de 

sucumbência decorrente do instituto da sucumbência recíproca.

A parte impugnada rebateu a tese defensiva.

Feito o registro. Sobre os honorários advocatícios (R$ 1.000,00), verifico 

que à época da prolação da sentença e do consequente trânsito em 

julgado vigorava o Código Processual Civil de 1973, o qual trazia em seu 

art. 21 que a compensação de honorários se dava de forma automática, 

ou seja, a lei estabelecia a compensação de imediato.

Desta forma, com o trânsito em julgado no dia 18/02/2016 (fl. 177), a 

sucumbência recíproca tornou-se compensada nos termos da lei vigente 

àquele momento, de forma que não mais se pode decidir sobre esse 

assunto, pois feriria o princípio da segurança jurídica e violaria a situação 

jurídica consolidada.

Aplica-se ao caso o art. 21 do Código Processual Civil de 1973, havendo, 

assim, a compensação da verba honorária, visto que trata-se de ato 

jurídico perfeito desde a época do trânsito em julgado da sentença que 

reconheceu a sucumbência recíproca.

Lado outro, fazendo jus a credora ao recebimento das férias acrescidas 

do terço constitucional do ano de 2011, deve ser corrigido, considerando 

a seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 
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de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Incidindo correção monetária a partir da data em que a verba era devida e 

juros de mora a partir da citação.

Posto isso, acolho, em parte, a presente impugnação ao cumprimento de 

sentença, para reconhecer a compensação de honorários advocatícios e, 

para determinar que seja paga a presente execução calculando nos 

moldes do comando ora proferido. A parte Impugnada, ora credora 

deverá, pois, apresentar novo cálculo nos termos desta decisão. Sobre os 

cálculos diga a parte Executada. Sem sucumbência, por se tratar de mero 

incidente processual.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e expeça-se RPV ou 

Precatório, conforme os valores cobrados, com destaque dos honorários 

contratuais nos moldes do contrato de honorários quando juntado aos 

autos, com as cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor 

(RPV), dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo, o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de 

dois meses, sob pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 319510 Nr: 15882-62.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Município de Várzea Grande opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Maria Aparecida de Oliveira, em que suscita 

excesso de execução no valor de R$ 14.577,37 ao argumento de que foi 

utilizado como valor de cálculo o valor referente aos proventos obtidos 

mensalmente, sendo que o subsídio aprovado pela Lei 3.505/2010 foi 

integralizado em 04 (quatro) parcelas anuais e assim sucessivamente. 

Assim, diferentemente do alegado, o enquadramento funcional foi 

realizado pelo ente municipal refletindo em sua remuneração, pelas leis 

municipais 3.554/2010, 3.606/2011 e 3.759/2012, além de terem sido 

pagas as diferenças de enquadramento prevista na Portaria 124/2014, 

que elevou o nível dos servidores da educação, conforme Lei 3.797/2012, 

3.978/2013 e 4.007/2014.

A parte impugnada rebateu a tese defensiva, sustentando que a diferença 

nos vencimentos se mantem mesmo após a promulgação das Leis 

3.505/2010, 3.797/2012, 3.759/2012, 4.007/2014, 4.093/2015 e 

4.163/2016, vez que caberia à administração pública reajustar toda tabela 

dos servidores do magistério municipal, fazendo incidir os coeficientes 

específicos de promoção a que fazem jus, nos moldes da Lei 2.361/2001, 

e não apenas com base no valor do vencimento base, sem os reajustes 

da promoção.

Com efeito, em se tratando de liquidação consubstanciada em cálculo 

complexo, a apuração deverá ser realizada em sede de perícia contábil 

porque, mesmo que o julgador tenha conhecimentos técnicos contábeis 

ele não pode se valer de tal para reconhecer como válidos os cálculos 

apresentados pela parte Exequente, e, tampouco, acolher os argumentos 

lançados pela parte Executada, hipótese em que é necessário o suporte 

de um expert.

Neste particular, conforme determinado na sentença, o valor devido, se 

houver, será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza 

do objeto da liquidação, esta deve ser feita por arbitramento, nos termos 

do art. 509, inciso I, do CPC.

Desde modo, com fulcro no art. 465 e seguintes do CPC, nomeio o Sr. 

GERSON FANAIA PEREIRA, Contador CRC/MT 008440-007, com endereço 

profissional na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Sala 1010, Edifício Helbor 

Dual Business, Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 78.048-250, Telefone 065 

3023-5412 e 65 9981-0779, fanaiar@terra.com.br ,para a realização da 

perícia contábil, a fim de apurar inequivocamente as diferenças salariais 

decorrentes do enquadramento e/ou promoção de classes da parte 

exequente, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

com estrita observância ao que foi determinado na sentença e no 

acórdão, devendo as partes no mesmo prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto os 

documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Ademais, intime-se o Sr. Perito para, em cinco (05) dias, apresentar 

proposta de honorários e cumprir as demais providências do art. 465, § 

2º, do CPC.

Após, intime-se a Fazenda executada para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da proposta de honorários periciais apresentados, a fim de dar 

prosseguimento ao feito, passando-se à fase do art. 95, do CPC.

Feito o depósito, intime-se o Sr. Perito com cópia dos quesitos das partes, 

caso venham para os autos, para que ele marque dia, hora e local para o 

início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado 

às partes para o acompanhamento.

A seguir, intime-se o Perito Judicial a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Por conseguinte, intimem-se as partes a 

manifestarem no prazo legal, podendo o assistente técnico de cada uma 

delas apresentar parecer, em igual prazo (art. 477, §1º, do CPC). Ficam as 

partes intimadas para acompanharem todos os termos da presente 

liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 397602 Nr: 10066-31.2015.811.0002

 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: ADRIANE KÁTIA DE LIMA CAMPOS, ANDREI DUARTE 

DESUITE ALVES, CLAUDIO PEIXOTO DA SILVA, MARCOS AURELIO 

COENCA, WESLEY CÉSAR SCHEMBEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na Ação de Ascensão Funcional proposta por Adriane Kátia de 

Lima Campos, Andrei Duarte Desuite Alves, Claudio Peixoto da Silva, 

Marcos Aurélio Coenga e Wesley Cesar Schembek em face do Município 

de Várzea Grande, a fim de declarar o direito de ascensão funcional dos 

autores de guarda municipal da 3ª para 2ª classe, condenando-o ao 

pagamento das diferenças salariais a partir de 18/05/2010, observada a 

prescrição quinquenal, declarando, assim, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 237332 Nr: 17113-66.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIL ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,(...)Anoto, por oportuno, em que pese o comando sentencial 

assinalar a condenação ao pagamento de férias integrais do período 

laborado entre 04/12/2004 a 01/09/2009, entendo que o valor 

correspondente as férias deve ser pago de forma integral para os anos 

integralmente trabalhados e de forma proporcional nos anos em que não 

houve labor em sua integralidade. Destarte, pondera não haver se falar em 

pagamento de férias integrais a contratada, eis que, em caso de 

pagamento, caracterizar-se-á enriquecimento sem causa da 

trabalhadora.Posto isso, acolho, em parte, a impugnação ao cumprimento 

de sentença, para determinar que seja paga a presente execução 

calculando nos moldes do comando ora proferido. A parte Impugnada, ora 

credora deverá, pois, apresentar novo cálculo nos termos desta decisão. 

Sobre os cálculos diga a parte Executada. Sem sucumbência, por se tratar 

de mero incidente processual.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se 

e expeça-se RPV ou Precatório, conforme os valores cobrados, com 

destaque dos honorários contratuais nos moldes do contrato de 

honorários quando juntado aos autos, com as cautelas de estilo. No caso 

de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento deverá ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 566 de 629



realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de sequestro (art. 

535, § 3º, II, do NCPC).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 398506 Nr: 10548-76.2015.811.0002

 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: JOELINO BOSCO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO QUEIROZ DA SILVA 

- OAB:18345, AUXILIADORA MARIA GOMES - OAB:OABMT18.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente, condenar o Município 

de Várzea Grande a pagar a parte Autora as diferenças salariais 

decorrentes da progressão acima informada, com reflexos financeiros 

sobre férias e 13º salário, observada a prescrição quinquenal, sendo que 

os valores devidos serão oportunamente liquidados, declarando, por fim, 

extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 208125 Nr: 3933-17.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR FATIMA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE-MT (SR. MURILO DOMINGOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, acolho, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, 

para determinar que seja paga a presente execução calculando nos 

moldes do comando ora proferido. A parte Impugnada, ora credora 

deverá, pois, apresentar novo cálculo nos termos desta decisão. Sobre os 

cálculos diga a parte Executada. Sem sucumbência, por se tratar de mero 

incidente processual.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e 

expeça-se RPV ou Precatório, conforme os valores cobrados, com 

destaque dos honorários contratuais nos moldes do contrato de 

honorários quando juntado aos autos, com as cautelas de estilo. No caso 

de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento deverá ser 

realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de sequestro (art. 

535, § 3º, II, do NCPC).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 232455 Nr: 12574-57.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMELINDA ANTUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRENEU PEDRO MUHL - OAB:5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Município de Várzea Grande opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Hermelinda Antunes da Silva, em que suscita 

excesso de execução no tocante ao FGTS e férias no período não 

trabalhado.

A parte impugnada rebateu a tese defensiva.

Feito o registro. Ab initio”, no tocante aos honorários de sucumbência, 

tratando-se de honorários em valor certo (R$ 1.000,00), os juros de mora 

e correção monetária devem ser computados a partir do trânsito em 

julgado da decisão que restou fixado o seu valor, nos termos do art. 85, § 

16 do NCPC, qual seja 03/08/2016, fl. 157.

E ainda, o cálculo exequendo deve ser corrigido, considerando a seguinte 

sistemática sobre os juros de mora e atualização monetária: juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Anoto, por oportuno, em que pese o comando sentencial assinalar a 

condenação ao pagamento de férias integrais do período laborado entre 

01/09/2004 a 30/06/2009, entendo que o valor correspondente as férias 

deve ser pago de forma integral para os anos integralmente trabalhados e 

de forma proporcional nos anos em que não houve labor em sua 

integralidade.

 De igual modo, faz jus ao recolhimento do FGTS incidente sobre o salário 

dos meses trabalhados.

Destarte, pondera não haver se falar em pagamento de férias integrais a 

contratada e FGTS nos meses não trabalhados, eis que, em caso de 

pagamento, caracterizar-se-á enriquecimento sem causa da trabalhadora.

Posto isso, acolho, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, 

para determinar que seja paga a presente execução calculando nos 

moldes do comando ora proferido. A parte Impugnada, ora credora 

deverá, pois, apresentar novo cálculo nos termos desta decisão. Sobre os 

cálculos diga a parte Executada. Sem sucumbência, por se tratar de mero 

incidente processual.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e expeça-se RPV ou 

Precatório, conforme os valores cobrados, com destaque dos honorários 

contratuais nos moldes do contrato de honorários quando juntado aos 

autos, com as cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor 

(RPV), dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo, o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de 

dois meses, sob pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 449005 Nr: 11398-96.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO CUSTODIO CORREA CAMPOS, ROGÉRIO 

SANTOS DA SILVA, RAROILDE PEREIRA DE SOUZA, ARACELI FERREIRA 

MACHADO DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:MT/6811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente, para condenar o 

Município de Várzea Grande a pagar aos Autores as diferenças salariais 

decorrentes da progressão supra reconhecida, com reflexos financeiros 

sobre férias e 13º salário, a partir de Maio de 2015, conforme previsto no 

art.20 da Lei nº 4.014/2014, sendo que os valores devidos serão 

oportunamente liquidados, declarando, por fim, extinto o processo, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 302805 Nr: 23678-41.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J R BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, acolho, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, 

para determinar que seja paga a presente execução calculando nos 

moldes do comando ora proferido. A parte Impugnada, ora credora 

deverá, pois, apresentar novo cálculo nos termos desta decisão. Sobre os 

cálculos diga a parte Executada. Sem sucumbência, por se tratar de mero 

incidente processual.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e 

expeça-se RPV ou Precatório, conforme os valores cobrados, com 

destaque dos honorários contratuais nos moldes do contrato de 

honorários quando juntado aos autos, com as cautelas de estilo. No caso 

de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na pessoa de 
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quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento deverá ser 

realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de sequestro (art. 

535, § 3º, II, do NCPC).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 451476 Nr: 12531-76.2016.811.0002

 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: LUSIANE MARQUES DE ASSUNÇÃO, ORLINDO 

BARBOSA FERREIRA, ROSIANE DA SILVA PEREIRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente, para condenar o 

Município de Várzea Grande a pagar aos Autores as diferenças salariais 

decorrentes da progressão supra reconhecida, com reflexos financeiros 

sobre férias e 13º salário, a partir de Maio de 2015, conforme previsto no 

art.20 da Lei nº 4.014/2014, sendo que os valores devidos serão 

oportunamente liquidados, declarando, por fim, extinto o processo, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 430959 Nr: 1466-84.2016.811.0002

 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: ANTONIA TEREZINHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Condeno a parte Autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora 

arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, 

inciso I, do NCPC e observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez 

que é beneficiária da assistência judiciária gratuita.No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso.Com o trânsito em julgado e observado as formalidades 

legais, arquivem-se.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 226400 Nr: 6656-72.2009.811.0002

 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: A. C. A. F. e outro - rep. Por sua mãe CRISTIANA 

ALMEIDA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - POR MEIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238-OAB-MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Desentranhe-se e restitua-se a petição retro apresentada pela Help Vida 

Pronto Socorro Móvel de Cuiabá – LTDA., ao seu subscritor para exigir o 

pagamento pelo meio processual adequado.

Ausência de nova manifestação da parte Autora, determino a remessa 

dos autos ao arquivo definitivo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 431023 Nr: 1524-87.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CRISTIANE GARCIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA ANANDA MENDES 

MOREIRA - OAB:22.717-MT, RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - 

OAB:19396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que a sentença proferida na ação nº 

36596-86.2014.811.0041 (código 909669), que tramita perante a 2ª Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, julgou 

procedente o pedido da parte autora, condenando o Estado de Mato 

Grosso no pagamento de verbas decorrentes da relação de trabalho a 

contar do período de 24/01/2011 até 19/09/2014, aliado ao fato de que na 

presente ação a autora pleiteia o pagamento de título de FGTS do período 

de 01/11/2002 até 25/01/2016, determino que aguarde-se o trânsito em 

julgado da referida sentença, pois, poderá interferir diretamente neste 

processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 25376 Nr: 437-05.1993.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGCDMEAPCL, MADS, AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE DE MOURA-Proc - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON MENEGATTI FILHO - 

OAB:MT 8.594, JOSÉ CARLOS MENEGATTI - OAB:MT 12.029, JULIANO 

RODRIGUES GIMENES - OAB:, RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Executada, para informar os dados 

bancários da Sócia Alexandrina Arruda dos Santos, para transferência do 

valor bloqueado e vinculado aos autos, sendo: Banco, Agência, Conta 

Corrente ou Conta Poupança, no prazo de 05 (cinco) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 431816 Nr: 2026-26.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONIEBET PEREIRA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA C. RIBEIRO 

MISSORINO - OAB:19.317, JOAO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora, para informar nos autos sobre a 

decisão do Agravo de Instrumento juntado através da petição de fls. 32 

(33/39), enviado ao TRF, através do Sistema de Transmissão Eletrônica no 

dia 24/02/2016, sendo que até a presente data, não foi enviado a decisão 

do referido Agravo.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 260033 Nr: 18323-21.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FILHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora, tendo em vista o trânsito em 
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julgado da sentença, para manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender por direito.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 98577 Nr: 7815-55.2006.811.0002

 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): LUIZ CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILENON CARLO VENTURINI 

SILVA - OAB:OAB-MT 4724

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Executada do inteiro teor da sentença de 

fls. 89 a seguir transcrita: “Vistos, Cuida-se de Execução Fiscal. Houve o 

depósito judicial do valor total da execução (fl. 61). O credor requereu ao 

levantamento do valor depositado (fls. 74/84). Anoto, por oportuno, que o 

meio utilizado pelo devedor não é adequado para sua pretensão (fls. 

62/72), pois, tratando-se de execução fiscal, a defesa deve ser 

apresentada por meio de ação de embargos a execução. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 794, I, do Código de 

Processo Civil. Transitada a presente em julgado, expeça-se guia de 

levantamento em favor do Exequente, na forma indicada à fl. 75, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I.C.”

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 442303 Nr: 7952-85.2016.811.0002

 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: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

 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:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora, em razão do trânsito em julgado da 

sentença, para manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender por direito.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 257613 Nr: 15847-10.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA JOSÉ FEITOSA, Cpf: 

53135687104, Rg: 0603587-6, Filiação: Antonio Namorelli e Maria de 

Jesus, data de nascimento: 06/04/1953, brasileiro(a), natural de Carira-CE, 

casado(a), trabalhadora rural, Telefone 3691.2436. atualmente em local 

incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos,Manifeste-se a parte Autora em 05 (cinco) 

dias, em termos de prosseguimento. No silêncio, intime-se pessoalmente a 

parte Autora a dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC. 

Encontrando-se a parte Autora em lugar incerto e não sabido, autorizo sua 

intimação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias.Intime-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, Arleci Benevides da 

Silva, digitei.

Várzea Grande, 27 de março de 2018

Divania Rosa Federici de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 442161 Nr: 7846-26.2016.811.0002

 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: ADILSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADILSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR, Cpf: 

03481176120, Rg: 240563-8, Filiação: Gonçalina Maria da Silva e Adilson 

José da Silva, data de nascimento: 02/08/1993, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), frentista. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos em correição ordinária,Manifeste-se o 

Requerente em 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. No silêncio, 

intime-se pessoalmente a dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso III, do NCPC. 

Encontrando-se a parte Requerente em lugar incerto e não sabido, 

autorizo sua intimação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Intime-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, Arleci Benevides da 

Silva, digitei.

Várzea Grande, 27 de março de 2018

Divania Rosa Federici de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 262702 Nr: 1367-90.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR DE BARROS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J R BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Município de Várzea Grande opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Nadir de Barros Silva, em que suscita excesso 

de execução no tocante ao terço de férias e 13º salário proporcional do 

ano de 2011, vez que tais valores não foram objeto de cobrança na inicial. 

E ainda, a atualização deve ser observada os índices aplicados aos 

débitos da Fazenda Pública.

A parte impugnada rebateu a tese defensiva.

Feito o registro. “Ab initio”, em razão do disposto no artigo 14, § 4º, da Lei 

nº 12.016/09, o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias será 

efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data 

do ajuizamento da inicial, portanto plausível a execução de tais 

vencimentos, digo saldo de salário (12/2010), salário (01 e 02/2011), 

férias e 13º salário, ambos 02/12 do ano de 2011.

E ainda, o cálculo exequendo deve ser corrigido, considerando a seguinte 

sistemática sobre os juros de mora e atualização monetária: juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração 
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básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Posto isso, acolho, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, 

para determinar que seja paga a presente execução calculando nos 

moldes do comando ora proferido. A parte Impugnada, ora credora 

deverá, pois, apresentar novo cálculo nos termos desta decisão. Sobre os 

cálculos diga a parte Executada. Sem sucumbência, por se tratar de mero 

incidente processual.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e expeça-se RPV ou 

Precatório, conforme os valores cobrados, com destaque dos honorários 

contratuais nos moldes do contrato de honorários quando juntado aos 

autos, com as cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor 

(RPV), dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo, o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de 

dois meses, sob pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 246230 Nr: 6566-30.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGILIO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Carli - 

OAB:4646MT-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Município de Várzea Grande opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Virgílio de Arruda, em que suscita excesso de 

execução no tocante as férias acrescidas do terço constitucional e FGTS, 

vez que não incide FGTS sobre verbas de natureza indenizatória como o 

salário-família, bem como utilizou para base de cálculo o valor de R$ 

649,82 não observando o valor real percebido à época.

A parte impugnada rebateu a tese defensiva.

Feito o registro. O cálculo exequendo deve ser corrigido, considerando a 

seguinte sistemática sobre os juros de mora e atualização monetária: juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

E ainda, anoto que o comando judicial foi no sentido de condenar ao 

pagamento de férias acrescidas do terço constitucional do período de 

13/03/2005 a 2008/2009, bem como ao pagamento do FGTS, porém deve 

ser considerado o salário efetivamente pago, o que não foi observado 

pelo credor, vez que considerou em todo o período o valor de R$ 866,43 

ao contrário dos valores do salário base assinalados nas fichas 

financeiras de fls. 41/46.

Anoto, por oportuno, que para cálculo do FGTS deve ser observado o art. 

15 da Lei nº 8.036/90 e para cálculo das férias utilizar-se-á o salário bruto, 

isso quer dizer que a base da remuneração é uma soma de salário bruto, 

média de adicionais por horas extras dos últimos 12 meses anteriores às 

férias; média de adicionais noturno, insalubre ou trabalho perigoso dos 

últimos 12 meses anteriores às férias.

Destarte, pondera corrigir o cálculo exequendo, eis que, em caso de 

pagamento, caracterizar-se-á enriquecimento sem causa do trabalhador.

Posto isso, acolho, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, 

para determinar que seja paga a presente execução calculando nos 

moldes do comando ora proferido. A parte Impugnada, ora credora 

deverá, pois, apresentar novo cálculo nos termos desta decisão. Sobre os 

cálculos diga a parte Executada. Sem sucumbência, por se tratar de mero 

incidente processual.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e expeça-se RPV ou 

Precatório, conforme os valores cobrados, com destaque dos honorários 

contratuais nos moldes do contrato de honorários quando juntado aos 

autos, com as cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor 

(RPV), dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo, o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de 

dois meses, sob pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006765-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATHAMIR JOSE DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR 5º CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em vista que os documentos que acompanham a inicial se 

mostram ilegíveis, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, devendo coligir aos autos cópia legível 

dos documentos pessoais e do veículo, sob pena de indeferimento de 

plano da inicial e consequente extinção do feito. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e após, conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006734-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANETE MARIA DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar ajuizado 

por Vanete Maria da Cruz em face da autoridade apontada como coatora o 

Secretário Municipal de Educação do Município de Várzea Grande e 

Prefeita Municipal de Várzea Grande-MT. Pretende a parte Impetrante que 

seja concedida a posse da Impetrante no cargo de professora na 

Secretaria de Educação do Município de Cuiabá, sem prejuízo da 

continuação do exercício das funções do cargo de Técnica em 

Desenvolvimento Infantil – TDI. É o relatório. Fundamento. Decido. Nos 

termos do art. 5º, inc. LXIX, da Constituição da República, o Mandado de 

Segurança pode ser preventivo ou repressivo e é cabível para a proteção 

de direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou por Habeas 

Data, em sendo o responsável pelo abuso de poder ou ilegalidade 

autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do poder público. Impetrado o “mandamus”, a medida liminar 

somente será deferida quando "houver fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, 

com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica", nos 

termos do art. 7º, inciso III, da nova Lei do Mandado de Segurança, n.º 

12.016, de 10 de agosto de 2009. Portanto, para a concessão da medida 

liminar devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1) a relevância 

dos motivos em que se assenta o pedido na inicial - fumus boni iuris - e; 2) 

a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, 

se vier a ser reconhecido na decisão de mérito - periculum in mora. Com 

efeito, a liminar não é concedida a título de antecipação dos efeitos da 

tutela mandamental. É medida acauteladora do possível direito do 

impetrante, justificada pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional, moral ou processual, se mantido o ato coator até a 

apreciação definitiva da causa. No caso dos autos, a impetrante não 

acostou nenhum documento comprobatório atestando a compatibilidade de 

horários entre o cargo de técnica em desenvolvimento infantil e o cargo de 

professora, deixando assim de comprovar o ato abusivo ou ilegal 

praticado por autoridade coatora, sendo insubsistentes para a 
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demonstração do direito líquido e certo. Registre-se, por fim, que não 

existem nos autos elementos suficientes para, neste momento, concluir 

pela ilegalidade do ato atacado; que o feito demanda dilação probatória. 

Indefiro, pois, o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como 

coatora, com a presente decisão, a segunda via da inicial, bem como 

fotocópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

as informações que julgar necessárias (art. 7º, I, da Lei 12.016/2009). 

Expeça-se ofício ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que tome ciência da 

presente ação e, querendo ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 

12.016/2009). Decorrido o prazo, com ou sem informações, abra-se vista 

ao representante do Ministério Público, para sua manifestação, dentro do 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Com ou sem o parecer do Ministério 

Público, voltem os autos conclusos para sentença (art. 12 da Lei nº 

12.016/2009). Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006735-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LORRAN ALVES MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade de justiça requerida, nos moldes dos artigos 98 

a 102 do Código de Processo Civil, tendo em vista a declaração de 

hipossuficiência. Versam os autos sobre benefício previdenciário baseado 

em incapacidade laborativa (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez) 

ou em capacidade laborativa reduzida (auxílio-acidente), indeferido 

administrativamente por parecer contrário da perícia administrativa do 

INSS. A formação do convencimento do juízo depende da produção de 

prova técnica, motivo pelo qual determino, desde já, a realização de perícia 

médica, nomeando perito do Juízo o Dr. Rafael Frederico Vaz Curvo, 

CRM-MT 2776, que deverá responder aos quesitos formulados por este 

juízo, além dos apresentados pelas partes. Caso o perito não se considere 

tecnicamente apto à avaliação de alguma das enfermidades comprovadas, 

deve comunicar tal fato a este juízo, com a máxima brevidade, para as 

providências necessárias. Fixo, desde logo, os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução nº 305, 

de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho da Justiça Federal e do 

Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, da Corregedoria-Regional 

da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a elaboração do laudo 

médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, contados da 

realização da perícia técnica. Os quesitos do Juízo e pelo INSS, bem como 

os eventualmente apresentados pela parte Autora, devem constar 

expressamente do laudo e devem ser respondidos pelo (s) perito (s) 

médico (s) de forma fundamentada, sendo consideradas nulas por este 

Juízo respostas monossilábicas e sem explicação pormenorizada dos 

fatos observados que ensejaram uma conclusão positiva ou negativa por 

parte do Expert. Os quesitos do juízo seguem a RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 e estão disponibilizados 

em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. Marcada data, 

horário e local da realização da perícia, intimem-se as partes. A parte 

Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, horário e local a ser 

indicado com todos os documentos e exames médicos de que disponha, 

sob pena de extinção do processo, salvo se houver fato relevante que 

justifique a ausência, que deverá ser comunicado nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias úteis contados da data designada para o exame. Concedo 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte Autora, para oferecimento de 

quesitos e indicação de assistente técnico. COM A APRESENTAÇÃO DO 

LAUDO, cite-se a parte ré, para, querendo, responder a presente ação no 

prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC), devendo na 

oportunidade, apresentar proposta de conciliação, se for o caso. 

Apresentada a qualquer tempo proposta de acordo, manifeste-se a parte 

Autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu teor. Aceito o acordo, 

venham conclusos para sentença homologatória. Na ausência de 

proposta, com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica e manifestação quanto ao 

laudo pericial. Sem prejuízo, se a incapacidade for para os atos da vida 

civil, dê-se vista ao Ministério Público. Nada sendo requerido, expeça-se, 

via Sistema AJG, solicitação para pagamento dos honorários periciais. 

Tudo cumprido e não havendo possibilidade de acordo, venham-me 

conclusos para sentença. Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Às 

providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000939-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO (EXECUTADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Diante do depósito de valores, aliada a manifestação da parte 

Exequente, reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do NCPC. Autorizo o levantamento dos 

valores em favor da parte Exequente. Oportunamente, arquivem-se e 

proceda-se à devida baixa. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000936-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

UNIÃO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Diante do depósito de valores, aliada a manifestação da parte 

Exequente, reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do NCPC. Autorizo o levantamento dos 

valores em favor da parte Exequente. Oportunamente, arquivem-se e 

proceda-se à devida baixa. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000945-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO (EXECUTADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Diante do depósito de valores, aliada a manifestação da parte 

Exequente, reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do NCPC. Autorizo o levantamento dos 

valores em favor da parte Exequente. Oportunamente, arquivem-se e 

proceda-se à devida baixa. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003983-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA KAZUE YAMAGUTI SUMIYOSHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação ordinária ajuizada por Dalva Kazue Yamaguti 
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Sumiyoshi em face do Município de Várzea Grande, objetivando, em 

síntese, a incorporação na remuneração, proventos ou pensão do autor, o 

percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão 

do cruzeiro real para URV. O pedido veio instruído com os documentos em 

anexo. É a síntese. Fundamento. Decido. O reconhecimento da ocorrência 

da litispendência é medida que se impõe. Isso porque se verifica que se 

tratam de ações idênticas, eis que os fundamentos de fato e de direito, 

bem como os pedido aqui deduzidos correspondem àqueles expostos no 

processo nº 4358-63.2016.811.0002 (Código 435536), qual tramita 

perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca. 

Assim, em se tratando de processo envolvendo as mesmas partes e com 

fundamento na mesma relação jurídica, já tendo sido objeto de decisão 

judicial, RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A LITISPENDÊNCIA e julgo extinto o 

processo, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem ônus para as partes. Ausente o 

interesse recursal, certifique-se de imediato o trânsito em julgado. 

Proceda-se às anotações necessárias e arquivem-se os autos. P. R. I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000466-32.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO MANOEL DE ASSUNCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual 

contra Cassio Manoel de Assunção, perseguindo os valores grafados na 

certidão de dívida ativa. A parte Exequente requereu a extinção do 

processo, ante o cancelamento da CDA, nos termos do art. 26, da Lei nº 

6.830/80. É o relato. Fundamento e decido. Determina o art. 26 da Lei nº 

6.830/80: “Art. 26. Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição 

da Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será 

extinta, sem qualquer ônus para as partes.”. Ante ao exposto, 

considerando a extinção administrativa do crédito tributário buscado nesta 

ação, JULGO EXTINTO o feito, com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80 c/c 

art. 775, caput e art. 485, VI, ambos do NCPC. Sem ônus para as partes. 

Autorizo o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como o 

desbloqueio de contas em favor da parte executada. No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com 

as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001664-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA RICHTER (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em conta a natureza da presente ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência, pois personalíssima, e diante do óbito da parte Requerente 

informado no processo, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, em 

razão de carência superveniente, nos termos do artigo 485, inciso IX do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Certifique-se o 

trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. 

R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002420-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON JOSE PRADO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Airton José Prado ajuizou Ação Cominatória para Cumprimento de 

Obrigação de Fazer com Pedido Expresso de Tutela de Urgência em face 

do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que encontra-se 

internado no Pronto-socorro Municipal de Várzea Grande desde o dia 

05/04/2016, apresentando quadro clínico grave em EOT – ventilação 

mecânica hemorragia subaracnóidea fisher 04, necessitando de 

transferência para Unidade de Terapia Intensiva - UTI. O pedido de 

antecipação de tutela foi deferido. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação. Impugnação à contestação. É o relato do que 

importa. Fundamento e Decido. O processo comporta julgamento em seu 

atual estágio, e isto porque trata de matéria exclusivamente de direito, 

prescindindo de colheita de provas em audiência. A doutrina da mesma 

forma assim já se posicionou: “O juiz deve sempre impedir a realização de 

provas ou diligências inúteis (art. 130). Se o fato foi confessado, se não é 

controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem 

cabimento sobre ele a perícia” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de 

Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475). No 

mérito, o pedido esboçado pela parte autora merece acolhimento. De 

acordo com o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que “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”. Restou demonstrado nos autos, por 

intermédio de laudo médico, que a parte autora necessita da transferência 

para Unidade de Terapia Intensiva - UTI, o que foi prontamente deferido em 

tutela antecipada, inexistindo manifestação nos autos de que foi fornecido 

o pleiteado. Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos desta ação 

e por consequência torno definitiva, a medida antecipatória concedida, 

para condenar o Estado de Mato Grosso, na obrigação pleiteada – 

transferência para Unidade de Terapia Intensiva - UTI. Contudo, indefiro o 

pedido de aplicação de multa diária. Sem custas processuais (art. 3º, 

inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se 

tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, 

deixo de atribuí-los à parte sucumbente. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença ao reexame 

necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, II 

(500 salários mínimos de condenação para os Estados, o Distrito Federal, 

as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios 

que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada em julgado a 

decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de 

direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e cautelas 

legais. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000280-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERCIDIA CANHETE DE MAGALHAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que o Autor encontra-se internado no Pronto-Socorro Municipal 

de Várzea Grande, necessitando ser transferido imediatamente para UTI, 

com urgência. Devidamente citado, o Requerido apresentou o cumprimento 

a ordem judicial. O Autor informou o cumprimento da decisão e requereu a 

extinção do processo, em virtude do exaurimento da tutela. É o relato do 

que importa. Fundamento e Decido. O processo comporta julgamento em 

seu atual estágio, e isto porque trata de matéria exclusivamente de direito, 

prescindindo de colheita de provas em audiência. A doutrina da mesma 

forma assim já se posicionou: “O juiz deve sempre impedir a realização de 

provas ou diligências inúteis (art. 130). Se o fato foi confessado, se não é 

controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem 

cabimento sobre ele a perícia” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de 

Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475). No 

mérito, o pedido esboçado pela parte Requerente merece acolhimento. De 

acordo com o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que “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”. Além do mais, consta nos autos a 
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necessidade da transferência do Autor para a UTI. Não há que se falar em 

resolução sem julgamento de mérito, pois o que se pretendia era o 

adequado tratamento de saúde e com sua concretização houve 

reconhecimento da procedência do pedido. Isto posto, julgo procedente, 

em parte, os pedidos desta ação e por consequência torno definitiva, a 

medida antecipatória concedida, deixando, contudo, de condenar o Estado 

de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande na obrigação pleiteada 

tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda. Sem custas 

processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários 

advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo 

direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença 

ao reexame necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 

496, § 3º, II (500 salários mínimos de condenação para os Estados, o 

Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e 

os Municípios que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada 

em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que de direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008021-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer para Cumprir Dever 

Político Constitucional c/c Pedido de Antecipação de Tutela entre as partes 

acima identificadas, alegando, em síntese, que o Autor encontra-se 

internado na unidade de Pronto Atendimento UPA IPASE desde o dia 

22/10/2017, necessitando ser transferido imediatamente para UTI, com 

urgência. Devidamente citado, o Requerido Município de Várzea Grande 

apresentou contestação, bem como informou o cumprimento a ordem 

judicial. O Estado de Mato Grosso apresentou sua defesa, alegando como 

preliminar a ilegitimidade passiva. O Autor informou o cumprimento da 

decisão e requereu a extinção do processo. É o relato do que importa. 

Fundamento e Decido. O processo comporta julgamento em seu atual 

estágio, e isto porque trata de matéria exclusivamente de direito, 

prescindindo de colheita de provas em audiência. A doutrina da mesma 

forma assim já se posicionou: “O juiz deve sempre impedir a realização de 

provas ou diligências inúteis (art. 130). Se o fato foi confessado, se não é 

controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem 

cabimento sobre ele a perícia” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de 

Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475). A 

preliminar de ilegitimidade passiva alegado pelo Estado de Mato Grosso, 

não subsiste, pois a responsabilidade pela prestação de serviço de saúde 

à população decorre da garantia ao direito à vida, que é 

constitucionalmente atribuída de forma solidária entre os entes 

federativos, portanto, incumbe também ao poder Estadual o fornecimento 

de saúde aos necessitados. Assim, REJEITO a preliminar referenciada. 

Passo ao mérito. No mérito, o pedido esboçado pela parte Requerente 

merece acolhimento. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal 

dispõe que “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”. Além do mais, 

consta nos autos a necessidade da transferência do Autor para a UTI. 

Não há que se falar em resolução sem julgamento de mérito, pois o que se 

pretendia era o adequado tratamento de saúde e com sua concretização 

houve reconhecimento da procedência do pedido. Isto posto, julgo 

procedente, em parte, os pedidos desta ação e por consequência torno 

definitiva, a medida antecipatória concedida, deixando, contudo, de 

condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação pleiteada tendo em vista 

que já foi cumprida no curso da demanda. Sem custas processuais (art. 

3º, inciso I, da Lei 7.603/2001) e condeno-a em honorários advocatícios, 

que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 85 §8º, 

observado o disposto nos incisos do §2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, 

Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença ao reexame 

necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, II 

(500 salários mínimos de condenação para os Estados, o Distrito Federal, 

as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios 

que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada em julgado a 

decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de 

direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e cautelas 

legais. P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002249-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MARTINHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARRUDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MARIA HELENA RONDON LUZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE MORAES OAB - MT0011059A-N (ADVOGADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

Vistos, Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas 

Serventias extrajudiciais integrantes do Polo IV (Alta Floresta), conforme 

Portaria nº 49/2018- CGJ, entre os dias 6 e 10 de agosto do corrente ano, 

redesigno para o dia 24.10.2018, às 15h30min, a audiência anteriormente 

anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002249-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MARTINHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARRUDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MARIA HELENA RONDON LUZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE MORAES OAB - MT0011059A-N (ADVOGADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

Vistos, Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas 

Serventias extrajudiciais integrantes do Polo IV (Alta Floresta), conforme 

Portaria nº 49/2018- CGJ, entre os dias 6 e 10 de agosto do corrente ano, 

redesigno para o dia 24.10.2018, às 15h30min, a audiência anteriormente 

anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006481-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA FREITAS GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Com fulcro no art. 334, do CPC, designo para o dia 23 de outubro de 2018, 

às 14h15min a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu dos 

termos da ação para, querendo, no prazo legal contestá-la. Alegando-se 

na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, 

ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), devendo 

constar no mandado a observação de que a citação deverá ocorrer pelo 

menos 20 (vinte) dias antes da audiência, conforme estabelece o art. 334, 

caput, do CPC. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007239-59.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO ARANTES FERREIRA OAB - MT5920/O (ADVOGADO)

JULIANA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0007920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (RÉU)

W. M. J. (RÉU)

 

Vistos, Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da alegada união estável da autora com o de cujus para 

fazer jus à almejada pensão. Em prosseguimento, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17 de outubro de 2018, às 14h, 

determinando, como meio de prova, o depoimento pessoal da parte autora 

e a inquirição das testemunhas indicadas. Intimem-se as respectivas 

partes e seus procuradores, devendo ser observada a norma contida no 

art. 455, do CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007239-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO ARANTES FERREIRA OAB - MT5920/O (ADVOGADO)

JULIANA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0007920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (RÉU)

W. M. J. (RÉU)

 

Vistos, Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da alegada união estável da autora com o de cujus para 

fazer jus à almejada pensão. Em prosseguimento, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17 de outubro de 2018, às 14h, 

determinando, como meio de prova, o depoimento pessoal da parte autora 

e a inquirição das testemunhas indicadas. Intimem-se as respectivas 

partes e seus procuradores, devendo ser observada a norma contida no 

art. 455, do CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006352-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA LOPES SANTIAGO CARNEIRO (AUTOR)

A. F. C. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOUZA BORGES OAB - MT0013186A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas 

Serventias extrajudiciais integrantes do Polo IV (Alta Floresta), conforme 

Portaria nº 49/2018- CGJ, entre os dias 6 e 10 de agosto do corrente ano, 

redesigno para o dia 23.10.2018, às 14h30min, a audiência anteriormente 

anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004406-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAILTON JOSE SOUSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES OAB - MT20328/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Impulsiono 

estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 56/2007-CGJ, 

intimando a parte autora para no prazo legal impugnar a contestação, nos 

termos da audiência. 12 de setembro de 2017 ELIZANGELA PEREIRA LEITE 

COSTA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004406-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAILTON JOSE SOUSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES OAB - MT20328/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas 

Serventias extrajudiciais integrantes do Polo IV (Alta Floresta), conforme 

Portaria nº 49/2018- CGJ, entre os dias 6 e 10 de agosto do corrente ano, 

redesigno para o dia 23.10.2018, às 16h, a audiência anteriormente 

anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006038-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas 

Serventias extrajudiciais integrantes do Polo IV (Alta Floresta), conforme 

Portaria nº 49/2018- CGJ, entre os dias 6 e 10 de agosto do corrente ano, 

redesigno para o dia 23.10.2018, às 17h15min, a audiência anteriormente 

anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1006633-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MODESTO MARTINELLI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS 

(REQUERIDO)

 

Vistos, Conforme prevê o art. 3.º, do Provimento n. 296/2016-PRES e a 

decisão proferida nos autos de Consulta - Expediente Nº 

0128168-81.2016.8.11.0000, proferida pelo Presidente do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, determino seja a Anulatória de Débito Fiscal 

materializada e apensada à Ação de Execução Fiscal registrada sob o n. 

3540-87.2011.811.0002 (código 262768), vindo-me, após, ambos os feitos 

conclusos para decisão, com urgência. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005446-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. MANIEZZO EIRELI - ME (AUTOR)

WILSON ALVARO MANIEZZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas 

Serventias extrajudiciais integrantes do Polo IV (Alta Floresta), conforme 

Portaria nº 49/2018- CGJ, entre os dias 6 e 10 de agosto do corrente ano, 

redesigno para o dia 24.10.2018, às 16h, a audiência anteriormente 

anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001379-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL MAZETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas 

Serventias extrajudiciais integrantes do Polo IV (Alta Floresta), conforme 

Portaria nº 49/2018- CGJ, entre os dias 6 e 10 de agosto do corrente ano, 
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redesigno para o dia 24.10.2018, às 14h, a audiência anteriormente 

anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006707-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEY BENEDITO DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002572-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LUCIA DA SILVA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILANA CRISTINA DA SILVA OAB - MT0016636A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, LOURDES LUCIA DA SILVA AMORIM, qualificada nos autos em 

epígrafe, propôs “Ação Ordinária” em face o ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito público interno, igualmente qualificado, 

objetivando, em síntese, a implantação do ajuste salarial em suas folhas de 

pagamento, do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por 

cento), decorrente da conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 

1994. Argumenta que com a conversão da moeda antiga cruzeiro real 

para real os servidores públicos tiveram seus vencimentos reduzidos em 

11,98% (onze por cento e noventa e oito pontos percentuais), e que a 

parte ré utilizou como data-base para a referida conversão não o último 

dia de cada mês, mas o dia do fechamento da folha de pagamento (20), 

ocasionando, desse modo, perda do poder aquisitivo das verbas 

alimentares dos servidores. Requer, assim, a condenação do requerido a 

proceder à incorporação à sua remuneração da diferença salarial de 

11,98% (onze por cento e noventa e oito pontos percentuais), que deverá 

incidir sobre o 13° salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, respeitada a prescrição quinquenal. Pede, 

ainda, seja o réu condenado ao pagamento dos honorários advocatícios e 

custas processuais. Em contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a 

prescrição em razão do advento de norma de reestruturação de carreira e 

remuneração dos profissionais da educação básica, pugnando pela 

extinção do feito nos moldes do art. 487, II, do CPC. Quanto ao mérito, 

alegou ainda que os vencimentos dos que integram o Poder Executivo era, 

estipulados e pagos com base no último dia do mês em referencia, 

diversamente dos servidores dos outros Poderes, que recebiam seus 

salários tendo como referencial o dia 20 de cada mês, portando, sem 

nenhum prejuízo com a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994. 

Aduz que o diferencial pretendido de 11,98% (onze vírgula noventa e oito 

por cento), ao contrário do que consta do pedido prematuro, foi 

devidamente incorporado quando da vigência da Lei nº 6.528/1994. 

Finaliza, requerendo o acolhimento da preliminar e, no mérito, a 

improcedência total do pleito. Junta documentos. Em impugnação, a autora 

refuta todo o alegado na contestação. É o relatório. Decido. O presente 

feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, inclusive pericial, impondo-se 

a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

cabendo salientar que a apuração da defasagem na remuneração da 

servidora, caso seja reconhecida, poderá ser realizada em liquidação de 

sentença. Esse tem sido o entendimento da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in 

verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 

535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. CRITÉRIOS 

PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA CONVERSÃO DA URV. 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO 

EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 

83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o 

entendimento de que os critérios previstos na Lei n. 8.880/94 para a 

conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles 

federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 

sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em liquidação de sentença, há 

de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores 

públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em 

confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento 

em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 

1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 

13/6/2012.). Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 

1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins,j. 23/06/2015, 

DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM 

COMISSÃO – EXTENSÃO DOS DIREITOS –PRELIMINAR REJEITADA – 

PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

AUSÊNCIA DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA – RECURSO, EM PARTE, PROVIDO.(...)Não há falar em 

cerceamento de defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da lide e desnecessária a produção da prova 

pericial, ante a decisão de que a apuração da defasagem seja feita na 

liquidação da sentença.(...)Somente na liquidação da sentença, por 

arbitramento, poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor 

da alegada diferença remuneratória, dada a errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV, além do respectivo índice aplicável.(...)(TJMT – 

Apelação / Remessa Necessária 92928/2017- Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo,Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – 

destaquei e sublinhei). Antes, porém, de adentrar o mérito, quanto à 

prejudicial de mérito, consistente na prescrição quinquenal, cumpre 

assinalar que o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: 

“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos 

resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco 

anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos 

após a extinção do contrato de trabalho;”(Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional 

alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na 

jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação promovida 

contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as 

regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 

20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do 

art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “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 natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 
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como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 4.4.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas aos servidores apenas em relação aos 5 (cinco) 

anos que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 4.4.2013 a 

4.4.2018. Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside 

na aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art.21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve o Estado de Mato Grosso ser responsabilizado pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 
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ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação Ordinária intentada por Lourdes 

Lucia da Silva Amorim em face do Estado de Mato Grosso, a fim de 

condenar este a incorporar à remuneração do servidor o percentual a ser 

apurado em liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores 

pretéritos a partir de 4.4.2013, devendo a incorporação incidir também 

sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, 

férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração. 

Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: 

juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque 

para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E). [1] De acordo com o estabelecido 

no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento 

das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não 

houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o 

apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 

4º, II, do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). 

Havendo interposição de apelação e apresentadas as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo 

nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – 

rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 

1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006444-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Considerando o Ofício AGU/PF-MT/DPREV n.º 07/2018, no tocante 

à prova pericial em ações previdenciárias, determino, desde logo, a 

realização de prova pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 do 

CPC, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no 

Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar 

eventual deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico, cabendo pontuar que os 

quesitos do INSS já estão previamente estabelecidos no referido ofício, 

enquanto que da parte autora já foram especificdos na inicial, podendo, 

porém, as partes apresentarem outros, caso entendam necessário (§ 1º, 

art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas 

partes, bem como apresentando o laudo correspondente na secretaria no 

prazo máximo de 10 dias após realização da perícia. Quanto aos 

honorários periciais, assinalo que, de acordo com a Resolução n. 

305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e 

a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a advogados 

dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de 

assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição 

federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e 

intérpretes, observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no 

anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em situações 

excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o 

limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 

(duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 

Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 31 de outubro de 2018, a partir das 13h30min, nas 

dependências deste Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a 

realização do ato, devendo ser intimadas as partes, seus advogados e 

eventuais assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a 

parte autora deverá trazer consigo todos os exames já realizados, 

inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. Decorrido em 

branco o prazo de 10 dias contados da intimação das partes e dos 

eventuais assistentes técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se o 

pagamento dos honorários periciais através do AJC/CJF referido acima. 

Aportando aos autos o laudo pericial, cite-se o INSS dos termos da ação e 
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do referido laudo para, querendo, contestá-los. Alegando-se na peça de 

defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), Cientifique-se o Sr. Perito 

sobre o teor desta decisão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006413-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL ESTEVAO BENICIO DE SAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Considerando o Ofício AGU/PF-MT/DPREV n.º 07/2018, no tocante 

à prova pericial em ações previdenciárias, determino, desde logo, a 

realização de prova pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 do 

CPC, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no 

Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar 

eventual deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico, cabendo pontuar que os 

quesitos do INSS já estão previamente estabelecidos no referido ofício, 

enquanto que da parte autora já foram especificdos na inicial, podendo, 

porém, as partes apresentarem outros, caso entendam necessário (§ 1º, 

art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas 

partes, bem como apresentando o laudo correspondente na secretaria no 

prazo máximo de 10 dias após realização da perícia. Quanto aos 

honorários periciais, assinalo que, de acordo com a Resolução n. 

305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e 

a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a advogados 

dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de 

assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição 

federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e 

intérpretes, observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no 

anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em situações 

excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o 

limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 

(duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 

Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 31 de outubro de 2018, a partir das 13h30min, nas 

dependências deste Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a 

realização do ato, devendo ser intimadas as partes, seus advogados e 

eventuais assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a 

parte autora deverá trazer consigo todos os exames já realizados, 

inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. Decorrido em 

branco o prazo de 10 dias contados da intimação das partes e dos 

eventuais assistentes técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se o 

pagamento dos honorários periciais através do AJC/CJF referido acima. 

Aportando aos autos o laudo pericial, cite-se o INSS dos termos da ação e 

do referido laudo para, querendo, contestá-los. Alegando-se na peça de 

defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), Cientifique-se o Sr. Perito 

sobre o teor desta decisão. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006626-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA OAB - MT16290 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Com fulcro no art. 290, do CPC, determino seja intimada a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005429-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A. (EMBARGANTE)

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Vistos. VOTORANTIM CIMENTOS S.A, empresa de direito privado, 

qualificado nos autos, opôs “Embargos à Execução” fiscal n. 

1001375-74.2016.8.11.0002, proposta pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que os valores cobrados na 

execução (NAI 38370001900090201019) são os mesmos cobrados por 

meio do aviso de cobrança n. 71302/334/10/2012, de 17.2.2012, que 

foram quitados por meio de parcelamento, requerendo, por isso, o 

cancelamento do lançamento tributário realizado na CDA, com a 

consequente extinção da execução, pelos fatos e fundamentos expostos 

na peça primeira. Os embargos vieram acompanhados de diversos 

documentos. Em impugnação, o embargado rebateu as alegações da 

embargante, esclarecendo que o pagamento referente ao ACF n. 

71302/334/10/2012 já foi imputado no débito, não havendo que se falar em 

prejuízo à embargante, pugnando pela improcedência do pleito. Pediu, 

ainda, a condenação da embargante ao pagamento de honorários. Na 

sequência, o embargado/exequente pugnou pela extinção do processo, 

reconhecendo o pagamento débito, requerendo, ainda, a liberação da 

apólice de seguro n. 1007500005201, com a intimação da embargante 

para pagamento das custas processuais. É o relatório. Decido. Diante do 

manifesto reconhecimento do pedido por parte do exequente/embargado, 

em razão da comprovada quitação do débito, com fulcro no art. 924, II, do 

CPC c/c art. 487, III, “a”, do CPC, homologo-o, declarando extintos os 

embargos. De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, são isentos do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda. Condeno a parte embargante ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, § 2 e 3º, do CPC. Proceda-se à liberação da 

apólice de seguro n. 1007500005201. Transitada em julgado, traslade-se 

cópia desta decisão para os autos executivos, arquivando-se, após, o 

presente feito, com as providência de costume. Processo não sujeito ao 

reexame necessário de sentença, com fundamento no art. 496, § 3º, I, do 

CPC. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009108-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUZIRIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, EUZIRA MARIA DA SILVA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Restabelecimento de Benefíc io Assis tencia l  c /c  Auxí l io 

Doença/Aposentadoria por Invalidez Rural”, em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, igualmente qualificado, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. Depois de intimada para 

juntar o requerimento administrativo, inclusive sob pena de extinção, a 

autora não cumpriu a providência, segundo se infere da certidão Id. 

14147301. É o relatório. Decido. Não tendo a parte autora se manifestado 

nos autos, mesmo devidamente intimada, com fulcro no art. 485, I, do 

Código de Processo Civil, declaro extinto este feito sem resolução do 

mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. P. R. I. C.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009108-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUZIRIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, EUZIRA MARIA DA SILVA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Restabelecimento de Benefíc io Assis tencia l  c /c  Auxí l io 

Doença/Aposentadoria por Invalidez Rural”, em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, igualmente qualificado, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. Depois de intimada para 

juntar o requerimento administrativo, inclusive sob pena de extinção, a 

autora não cumpriu a providência, segundo se infere da certidão Id. 

14147301. É o relatório. Decido. Não tendo a parte autora se manifestado 

nos autos, mesmo devidamente intimada, com fulcro no art. 485, I, do 

Código de Processo Civil, declaro extinto este feito sem resolução do 

mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000346-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RODRIGUES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT0013663A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, DIOGO RODRIGUES CORREA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Aposentadoria Rural por Idade” em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando a implantação do 

benefício previdenciário - aposentadoria por idade, pelo exercício da 

atividade de trabalhador rural, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos na peça primeira. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Citado, o réu contestou o pleito alegando não terem sido 

preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, 

suscitando a prescrição quinquenal, rechaçada em despacho saneador 

(Id. 10184156) e pedindo, em caso de eventual condenação, a fixação da 

correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

bem como honorários conforme Súmula 111 do Superior Tribunal de 

Justiça. Concluída a instrução, foi dada a palavra à parte autora, a qual 

reiterou os termos da inicial. O réu, por sua vez, não compareceu ao ato. É 

a síntese do necessário. Decido. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 

8.213/91, o benefício da aposentadoria por idade é concedido mediante a 

comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, através de prova material plena ou por prova 

testemunhal, além da comprovação da idade superior a 60 anos para 

homem e 55 anos para a mulher. Segundo as provas documentais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 71 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço e ser de 150 

meses, ou 12 anos e meio, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 

143 da Lei 8.213/91, valendo registrar, a respeito desses outros 

requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca do valor dado à prova 

testemunhal e aos indícios de prova documental sobre a atividade rural em 

regime de economia família. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu 

art. 55, § 3º, estabelece que a prova exclusivamente testemunhal não é 

meio hábil suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade de 

trabalhador rural, óbice também verificado na Súmula n. 149 do Superior 

Tribunal de Justiça. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas 

pelos trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios 

têm admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados 

“mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. 

PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados 

documentos novos, consubstanciados em escritura de compra de imóvel 

rural e notas fiscais de produtor rural em nome do marido, é de se 

estender esta condição à sua mulher, com vistas à comprovação da 

atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” (STJ – Ação 

Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 

12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O 

Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova da 

atividade rurícola da parte requerente nos documentos carreados com a 

peça primeira, em especial a Declaração de Exercício de Atividade Rural, 

dentro outros, corroborados pelos depoimentos das testemunhas, que 

afirmaram conhecê-lo há aproximadamente 42 (quarenta e dois) anos e 25 

(vinte e cinco) anos, do Município de Cáceres e do Município de Várzea 

Grande, onde, segundo, estes, ele sempre desenvolveu atividades 

agrícolas, com a família, sem maquinários. Vê-se, portanto, que o autor 

preenche os requisitos exigidos para aposentar-se, diante da suficiente 

comprovação de sua condição de trabalhador rural pelo período exigido 

em lei (150 meses, ou 12 anos e meio). Considerando o teor das provas 

produzidas, que torna evidente a presença dos requisitos previstos no art. 

300, do CPC, e levando-se em conta a condição do autor de pessoa 

humilde e hipossuficiente, assim como a natural demora na implantação do 

benefício, só possível, em regra, com o trânsito em julgado da decisão 

concessiva do benefício, tenho como pertinente o pedido de antecipação 

da tutela de urgência formulado nos autos, ante a constatação do perigo 

de dano. Assim, o deferimento da medida é providência que se impõe, 

agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, 

JTJ 302/493), para que a implantação do benefício ocorra dentro de 30 

dias, independentemente do decurso do prazo recursal. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso especial, 

pleiteado pela parte requerida, assinalo que tal exigência para a 

interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela 

parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se 

restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais 

apresentados. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 

8.213/91, julgo procedente o pedido formulado pela parte requerente nesta 

ação, condenando o requerido a conceder-lhe a aposentadoria por idade, 

nos termos do art. 48, § 1º, da referida lei federal, no valor de 1 (um) 

salário mínimo mensal, a partir da data da distribuição da ação (20.1.2017), 

bem como o abono anual previsto no art. 40 da referida lei. As prestações 

em atraso devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir 

da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e 

acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).[1] Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos 

termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte 

requerida para o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem 

prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial. De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, são isentos do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, condeno-o ao pagamento 

dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da 

liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que 

deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111 

do STJ). Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). Em obediência aos termos do 

Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da 

parte Beneficiária: Diogo Rodrigues Correa, portador do CPF n. 
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230.368.421-87; 2. Filiação: Germano Correa da Silva e Jeronima 

Rodrigues; 3. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade; 4. Data inicial 

do Benefício: 20.1.2017. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias 

da intimação da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à 

parte autora para, no prazo de 10 dias, promover a execução da 

sentença, nos moldes estabelecidos no art. 534, do CPC. Havendo 

apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 

1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques 

– 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003218-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JARDELINO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, JARDELINO BATISTA DA SILVA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Benefício Assistencial c/c Pedido de Antecipação 

de Tutela Liminar Inaudita Altera Pars”, em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando a implantação 

do benefício previdenciário, por ser inválido para o trabalho, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. Relatou ser portador de 

“perda de audição bilateral neuro-sensorial CID 10 H90.3 e perda de 

audição devida a transtorno de condução CID 10 H90.2” e, por conta 

disso, não reunir condições de trabalhar e, consequentemente, de prover 

o próprio sustento ou de tê-lo provido pela família. Por tais motivos, 

pleiteou a antecipação de tutela, a fim de que o benefício fosse implantado, 

com a condenação do réu ao pagamento dos valores em atraso, 

acrescidos de juros e correção monetária. O pedido veio instruído com 

diversos documentos. A antecipação de tutela foi indeferida. Em 

contestação, o réu argumentou que o autor não preencheu os requisitos 

necessários à concessão do benefício, de modo que não faz jus ao 

amparo social almejado. A perícia médica foi realizada e o laudo médico 

aportou aos autos no Id. 9101382, bem como o estudo social (Id. 

12507636). Instados a se manifestarem sobre os laudos, o autor reiterou 

os termos da inicial, inclusive a antecipação de tutela. O réu não se 

pronunciou, apesar de intimado (Id. 13554358). É a síntese do necessário. 

Decido. Extrai-se da inicial, que o autor pleiteia a implantação do benefício 

assistencial ao idoso/deficiente, sob a argumentação de ser 

economicamente miserável e enferma, não reunindo, assim, condições de 

prover o próprio sustento. De acordo com o art. 20, da Lei 8.742/93, “O 

benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo 

mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção nem de tê-la provida por sua família.”. Consideram-se idosas 

as pessoas com idade superior a 65 anos e deficientes aqueles que 

possuem impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas, 

conforme prevê o § 2º do referido artigo. O § 3º, por sua vez, considera 

como incapazes de promover o próprio sustento as pessoas cuja renda 

mensal per capita da família seja inferior a ¼ do salário-mínimo. Conclui-se, 

portanto, que para a concessão do benefício de amparo social é 

necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: possuir renda per 

capita familiar inferior a ¼ o salário mínimo, em qualquer caso e, ainda, aos 

idosos, a idade de 65 anos e aos incapazes a comprovação da 

incapacidade alegada. No que tange à incapacidade do autor, o Sr. Perito 

Judicial foi objetivo ao concluir que: “com base nos elementos e fatos 

expostos, concluiu-se que o periciando apresenta capacidade laboral. Não 

apresenta limitação para a vida independente” (Id. 9101382). Em 

discussão afirmou que: “Periciando com o diagnóstico de sequela de 

ferimento cortocontuso na mão direita há vários anos, associado a perda 

auditiva bilateral, estando em acompanhamento médico e em uso de 

medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame 

clínico pericial e complementar que o incapacite para a atividade laboral.” 

(Id. 9101382 - destaquei). Como se vê, durante o exame médico o autor 

não logrou êxito na comprovação da alegada incapacidade que lhe permita 

ser amparado pela Previdência Social. De igual modo, o estudo social 

realizado demonstrou que a renda per capta da família supera o 

equivalente a ¼ (um quarto) do salário mínimo previsto no art. 20, da Lei 

8.742/93, ainda que esse parâmetro não deva ser o único elemento 

considerado para atestar a miserabilidade do peticionante, pois, de acordo 

com o estudo social realizado (Id. 12507636), a cunhada do autor aufere 

mensalmente o equivalente a 1 (um) salário mínimo em sua "marmitaria", 

enquanto o autor aufere em torno de R$ 300,00 (trezentos reais) 

realizando “bicos”. De acordo com o inciso V, do art. 203, da Constituição 

Federal ao estabelece que "A assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente da contribuição à seguridade social, e 

tem por objetivo: (...) a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei." Nesse raciocínio, considerando que o autor não 

comprovou ser portador de doença ou deficiência que o impeça de 

trabalhar, tampouco não possuir meios de prover a própria manutenção ou 

de tê-la provida pela família, não há se falar em concessão do benefício 

pleiteado. Diante do exposto, com suporte no art. 20, da Lei n. 8.742/93, 

c/c art. 203, V, da Constituição Federal, julgo improcedente o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, declarando, assim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§§ 2º e 3º, do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o 

trabalho desenvolvido pelo profissional e o pouco tempo exigido para os 

seus serviços. Suspendo, porém, a cobrança por 5 (cinco) anos, em 

virtude da gratuidade da justiça ou até que se perca a condição de 

insuficiência (art. 98). Deixo de recorrer, de ofício, em virtude de o direito 

aqui buscado não ultrapassar 1.000 salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do 

CPC). Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 

10 dias, requerer o que de direito. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003218-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JARDELINO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, JARDELINO BATISTA DA SILVA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Benefício Assistencial c/c Pedido de Antecipação 

de Tutela Liminar Inaudita Altera Pars”, em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando a implantação 

do benefício previdenciário, por ser inválido para o trabalho, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. Relatou ser portador de 

“perda de audição bilateral neuro-sensorial CID 10 H90.3 e perda de 

audição devida a transtorno de condução CID 10 H90.2” e, por conta 

disso, não reunir condições de trabalhar e, consequentemente, de prover 

o próprio sustento ou de tê-lo provido pela família. Por tais motivos, 

pleiteou a antecipação de tutela, a fim de que o benefício fosse implantado, 

com a condenação do réu ao pagamento dos valores em atraso, 

acrescidos de juros e correção monetária. O pedido veio instruído com 

diversos documentos. A antecipação de tutela foi indeferida. Em 

contestação, o réu argumentou que o autor não preencheu os requisitos 

necessários à concessão do benefício, de modo que não faz jus ao 

amparo social almejado. A perícia médica foi realizada e o laudo médico 

aportou aos autos no Id. 9101382, bem como o estudo social (Id. 

12507636). Instados a se manifestarem sobre os laudos, o autor reiterou 

os termos da inicial, inclusive a antecipação de tutela. O réu não se 

pronunciou, apesar de intimado (Id. 13554358). É a síntese do necessário. 

Decido. Extrai-se da inicial, que o autor pleiteia a implantação do benefício 

assistencial ao idoso/deficiente, sob a argumentação de ser 

economicamente miserável e enferma, não reunindo, assim, condições de 

prover o próprio sustento. De acordo com o art. 20, da Lei 8.742/93, “O 

benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo 

mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção nem de tê-la provida por sua família.”. Consideram-se idosas 

as pessoas com idade superior a 65 anos e deficientes aqueles que 
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possuem impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas, 

conforme prevê o § 2º do referido artigo. O § 3º, por sua vez, considera 

como incapazes de promover o próprio sustento as pessoas cuja renda 

mensal per capita da família seja inferior a ¼ do salário-mínimo. Conclui-se, 

portanto, que para a concessão do benefício de amparo social é 

necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: possuir renda per 

capita familiar inferior a ¼ o salário mínimo, em qualquer caso e, ainda, aos 

idosos, a idade de 65 anos e aos incapazes a comprovação da 

incapacidade alegada. No que tange à incapacidade do autor, o Sr. Perito 

Judicial foi objetivo ao concluir que: “com base nos elementos e fatos 

expostos, concluiu-se que o periciando apresenta capacidade laboral. Não 

apresenta limitação para a vida independente” (Id. 9101382). Em 

discussão afirmou que: “Periciando com o diagnóstico de sequela de 

ferimento cortocontuso na mão direita há vários anos, associado a perda 

auditiva bilateral, estando em acompanhamento médico e em uso de 

medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame 

clínico pericial e complementar que o incapacite para a atividade laboral.” 

(Id. 9101382 - destaquei). Como se vê, durante o exame médico o autor 

não logrou êxito na comprovação da alegada incapacidade que lhe permita 

ser amparado pela Previdência Social. De igual modo, o estudo social 

realizado demonstrou que a renda per capta da família supera o 

equivalente a ¼ (um quarto) do salário mínimo previsto no art. 20, da Lei 

8.742/93, ainda que esse parâmetro não deva ser o único elemento 

considerado para atestar a miserabilidade do peticionante, pois, de acordo 

com o estudo social realizado (Id. 12507636), a cunhada do autor aufere 

mensalmente o equivalente a 1 (um) salário mínimo em sua "marmitaria", 

enquanto o autor aufere em torno de R$ 300,00 (trezentos reais) 

realizando “bicos”. De acordo com o inciso V, do art. 203, da Constituição 

Federal ao estabelece que "A assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente da contribuição à seguridade social, e 

tem por objetivo: (...) a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei." Nesse raciocínio, considerando que o autor não 

comprovou ser portador de doença ou deficiência que o impeça de 

trabalhar, tampouco não possuir meios de prover a própria manutenção ou 

de tê-la provida pela família, não há se falar em concessão do benefício 

pleiteado. Diante do exposto, com suporte no art. 20, da Lei n. 8.742/93, 

c/c art. 203, V, da Constituição Federal, julgo improcedente o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, declarando, assim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§§ 2º e 3º, do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o 

trabalho desenvolvido pelo profissional e o pouco tempo exigido para os 

seus serviços. Suspendo, porém, a cobrança por 5 (cinco) anos, em 

virtude da gratuidade da justiça ou até que se perca a condição de 

insuficiência (art. 98). Deixo de recorrer, de ofício, em virtude de o direito 

aqui buscado não ultrapassar 1.000 salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do 

CPC). Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 

10 dias, requerer o que de direito. P. R. I. C.
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Vistos. FÁTIMA CARMO SILVA, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com a presente “Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” 

em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito 

público também qualificado nos autos, objetivando o seu enquadramento 

na classe C, nível 10, bem como o recebimento das diferenças salariais do 

seu enquadramento na função de auxiliar de serviços gerais, carga 

horária 30h, conforme prevê a Lei n. 3.507/2010. Relata ter ingressado no 

serviço público em 16 de janeiro de 1990, tendo sido reconhecido em seu 

favor o tempo de serviço prestado antes da aprovação em concurso 

público, de modo que em 2018 completou 28 anos de serviço, tendo sido 

promovida em 2012 para a classe A, nível 8. Afirma que em 18 de agosto 

de 2016 juntou cópia autenticada de curso de nível médio e 200 horas de 

cursos, fazendo jus à promoção para a classe C – nível 10. Pede, pois, a 

procedência do pedido, a fim de que o réu seja condenado a realizar o seu 

enquadramento no nível 10 classe C ou na classe B, bem como a pagar as 

diferenças retroativas a 18 de agosto de 2016, com correção e juros 

moratórios. Junta diversos documentos. Em contestação, o réu alega que 

a autora não faz jus ao enquadramento na classe C, pois não juntou 

comprovação de que concluiu curso profissionalizante e pede a 

improcedência do pleito. É o relatório. Decido. O processo comporta o 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que a matéria em questão versa 

apenas sobre direito, permitindo, assim, a decisão definitiva, sem a 

necessidade de maior dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Como se observa nos autos e, particularmente, 

no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside na aferição do 

apontado direito da requerente de ser enquadrada no nível 10, classe B ou 

C, bem como de receber as diferenças salariais desse enquadramento. O 

enquadramento pretendido pela autora está previsto na Lei Municipal n. 

3.507/2010, mais especificamente em seus arts. 32, 34 e 35, que 

estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas 

classes, conforme se infere a seguir: “Art. 32. Promoção horizontal é a 

passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, 

dentro da mesma tabela, observando-se: I – os interstícios de 3 anos para 

a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes; II – a 

participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que 

ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe 

imediatamente superior; § 1º. O servidor deverá encaminhar durante o 

interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos 

respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente 

de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de 

promoção. § 2º. Do indeferimento dos títulos caberá pedido de 

reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no 

prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor. Art. 34. São 

pré-requisitos para elevação de classe, observado o disposto no art. 28 

desta Lei Complementar: (...) III – cargos de Ensino Elementar em extinção, 

com enquadramento inicial na Classe A: a) Classe B, requisito da Classe A 

acrescido de ensino médio; b) Classe C, requisito da Classe B acrescido 

de curso profissionalizante; c) Classe D, requisito da Classe C acrescido 

de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento; d) Classe E, 

requisito da Classe D acrescido de nível superior.” destaquei Como se vê, 

para a elevação nas classes da carreira de cargo de Ensino Elementar, 

como é o caso da autora (auxiliar de serviços gerais), faz-se necessário 

o cumprimento do interstício de 3 (três) anos, seguido de 2 (dois), além de 

conclusão de ensino médio e de curso profissionalizante, não excluindo a 

“avaliação de desempenho” prevista, ainda, no art. 37 da referida lei. 

Quanto ao tempo de serviço público, cumpre assinalar que, de acordo com 

o histórico funcional da servidora, esta ingressou interinamente no serviço 

público em 16.1.1990 e somente em 22.9.1993 foi admitida por meio de 

concurso público, contando, na data do ajuizamento da ação, com mais de 

23 anos de efetivo exercício, cumprindo, assim, o requisito tempo para a 

promoção nas classes. Todavia, é de se ressaltar que para fins de 

enquadramento/progressão funcional, deve ser considerado apenas o 

período de “efetivo exercício” no cargo público, conforme o respectivo 

plano de carreira, de modo que eventual atividade exercida pela servidora 

ainda que na mesma função, sem caráter efetivo, não pode ser 

considerada para efeito de promoção. Isso porque, como visto na 

legislação municipal acima transcrita, dentre os requisitos para obtenção 

de promoção está a avaliação do servidor no exercício de suas 

atividades, ou seja, considera-se o desempenho do profissional nas 

funções inerentes ao cargo. Nesse sentido já vem se posicionando a 

jurisprudência “mutatis mutandis”: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. 

APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 

A movimentação na carreira pela progressão funcional objetiva estimular o 

servidor a se tornar mais eficiente no serviço público, eficiência aferível 

mediante avaliação funcional, necessitando, por isso, que o servidor conte 

com determinado tempo de serviço no cargo, sendo inadmissível, para 

esse fim, contar o tempo de serviço em cargo anterior. Recurso ordinário 

desprovido .” (STJ - RMS 22866/MT – Relator Ministro FELIX FISCHER – 5ª 

Turma - DJ 29-6-07 p. 668). “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO DO SUL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. 

APROVEITAMENTO DO TEMPO DE EXERCÍCIO DE CARGOS ANTERIORES. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A progressão funcional na carreira de Delegado de 

Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul é "a movimentação do policial 

civil a cada cinco anos de efetivo exercício na carreira, para o nível 

imediatamente seguinte", conforme dispõe o art. 114 da LCE 114/05. O art. 

286, § 3º da mesma Lei, que prevê a contagem de tempo de serviço 

público geral, diz respeito somente à identificação de nível no contexto da 

conversão em subsídio da remuneração deste cargo público. 

Precedentes. 2. Recurso ordinário desprovido.” (RMS 33.328/MS – 

Primeira Turma, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, j. 4.10.2011, p. DJe 

10.10.2011) No mesmo sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DO MAGISTÉRIO COM CARGA 

HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS – NOVO CONCURSO PÚBLICO – 

MESMO CARGO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – 

PROMOÇÃO DE NÍVEL – TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO COMPROVADO – 

POSSIBILIDADE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – APROVEITAMENTO DE 

TEMPO DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO 

– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A promoção 

de nível deve se dar com a comprovação da escolaridade exigida, que no 

presente caso restou demonstrada com o certificado de pós-graduação. 

O aproveitamento do tempo de serviço público prestado na administração 

municipal, anterior ao ingresso na carreira de professor pedagogo 

(40horas), não habilita o servidor a requerer progressão funcional, uma 

vez que esta se sujeita à lei que regula a carreira de magistério do 

Município de Nova Ubiratã (Lei Complementar Municipal n° 18/2008), que 

exige interstício de no mínimo de 12 (doze) meses no vencimento padrão 

inicial.” (TJMT - Ap 86780/2015 – Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.10.2016, p. 

18.11.2016) “MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL - PROGRESSÃO HORIZONTAL EXERCÍCIO DE 

CARGOS EM CARREIRAS DISTINTAS COM ESTATUTOS PRÓPRIOS - 

REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. O exercício de cargos em carreiras 

distintas com estatutos próprios não permite o aproveitamento do tempo de 

trabalho havido em uma carreira para reenquadrar-se funcionalmente na 

outra. Se os Impetrantes não comprovam o preenchimento dos requisitos 

exigidos para a progressão horizontal, não há direito líquido e certo a ser 

amparado no Mandado de Segurança.” (TJMT - MS 110069/2011 – Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José 

Tadeu Cury, j. 3.5.2012, p. DJE 15.5.2012) Como se vê, o aproveitamento 

de tempo de serviço prestado pela servidora/autora à administração 

pública municipal antes do seu ingresso efetivo no cargo não conta com 

amparo legal, o que não poderia ser diferente, pois isso permitiria o 

ingresso de profissionais no último nível da carreira, sem ao menos ter 

exercido as funções específicas do cargo. Nesse raciocínio, tendo a 

autora ingressado efetivamente no cargo de auxiliar de serviços gerais em 

22.9.1993 (nível I), em 22.9.1996 ela alcançou 3 anos de serviço (nível II), 

em 22.9.1999 mais 3 anos (nível III), em 22.9.2002 mais 3 anos (nível IV), 

em 22.9.2005 mais 3 anos (nível V), em 22.9.2008 mais 3 anos (nível VI), 

em 22.9.2011 mais 3 anos (nível VII), em 22.9.2014 mais 3 anos (nível VIII) 

e, por fim, em 22.9.2017 mais 3 anos (nível IX), de modo que em 2016, 

quando do seu requerimento administrativo, ela não fazia jus à promoção 

para o nível 10, como pretendido. De igual modo, a autor não ostenta 

direito de elevação para a classe C, pois não comprovou nos autos ter 

concluído curso profissionalizante, mas apenas o ensino médio, segundo 

se infere do certificado Id. 12315782, o que lhe confere direito de 

elevação para a classe B. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” proposta por 

Fátima Carmo Silva em face do Município de Várzea Grande, condenando 

este a proceder ao enquadramento da servidora na classe B, desde a 

data do requerimento administrativo (18.8.2016), mantendo-a no nível 8, 

como o pagamento das diferenças salariais correspondentes, declarando, 

assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: 

até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E[1]. Tendo a autora decaído de parte considerável do pedido, cabe 

aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Por 

outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, 

II, do CPC, a ser suportado na proporção de 40% pela parte ré e 60% pela 

parte autora. Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em 

relação à parte autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 

98, do CPC). Deixo de recorrer de ofício (art. 496, CPC). Havendo 

interposição de recurso e ouvida a parte contrária, à instância superior 

para os devidos fins. Após o trânsito em julgado, dê-se vista dos autos 

para à parte autora para execução da sentença. P. R. I. Cumpra-se. [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).
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Vistos. FÁTIMA CARMO SILVA, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com a presente “Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” 

em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito 

público também qualificado nos autos, objetivando o seu enquadramento 

na classe C, nível 10, bem como o recebimento das diferenças salariais do 

seu enquadramento na função de auxiliar de serviços gerais, carga 

horária 30h, conforme prevê a Lei n. 3.507/2010. Relata ter ingressado no 

serviço público em 16 de janeiro de 1990, tendo sido reconhecido em seu 

favor o tempo de serviço prestado antes da aprovação em concurso 

público, de modo que em 2018 completou 28 anos de serviço, tendo sido 

promovida em 2012 para a classe A, nível 8. Afirma que em 18 de agosto 

de 2016 juntou cópia autenticada de curso de nível médio e 200 horas de 

cursos, fazendo jus à promoção para a classe C – nível 10. Pede, pois, a 

procedência do pedido, a fim de que o réu seja condenado a realizar o seu 

enquadramento no nível 10 classe C ou na classe B, bem como a pagar as 

diferenças retroativas a 18 de agosto de 2016, com correção e juros 

moratórios. Junta diversos documentos. Em contestação, o réu alega que 

a autora não faz jus ao enquadramento na classe C, pois não juntou 

comprovação de que concluiu curso profissionalizante e pede a 

improcedência do pleito. É o relatório. Decido. O processo comporta o 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que a matéria em questão versa 

apenas sobre direito, permitindo, assim, a decisão definitiva, sem a 

necessidade de maior dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Como se observa nos autos e, particularmente, 

no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside na aferição do 

apontado direito da requerente de ser enquadrada no nível 10, classe B ou 

C, bem como de receber as diferenças salariais desse enquadramento. O 

enquadramento pretendido pela autora está previsto na Lei Municipal n. 

3.507/2010, mais especificamente em seus arts. 32, 34 e 35, que 

estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas 

classes, conforme se infere a seguir: “Art. 32. Promoção horizontal é a 

passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, 

dentro da mesma tabela, observando-se: I – os interstícios de 3 anos para 

a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes; II – a 

participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que 

ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe 

imediatamente superior; § 1º. O servidor deverá encaminhar durante o 

interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos 

respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente 

de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de 
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promoção. § 2º. Do indeferimento dos títulos caberá pedido de 

reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no 

prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor. Art. 34. São 

pré-requisitos para elevação de classe, observado o disposto no art. 28 

desta Lei Complementar: (...) III – cargos de Ensino Elementar em extinção, 

com enquadramento inicial na Classe A: a) Classe B, requisito da Classe A 

acrescido de ensino médio; b) Classe C, requisito da Classe B acrescido 

de curso profissionalizante; c) Classe D, requisito da Classe C acrescido 

de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento; d) Classe E, 

requisito da Classe D acrescido de nível superior.” destaquei Como se vê, 

para a elevação nas classes da carreira de cargo de Ensino Elementar, 

como é o caso da autora (auxiliar de serviços gerais), faz-se necessário 

o cumprimento do interstício de 3 (três) anos, seguido de 2 (dois), além de 

conclusão de ensino médio e de curso profissionalizante, não excluindo a 

“avaliação de desempenho” prevista, ainda, no art. 37 da referida lei. 

Quanto ao tempo de serviço público, cumpre assinalar que, de acordo com 

o histórico funcional da servidora, esta ingressou interinamente no serviço 

público em 16.1.1990 e somente em 22.9.1993 foi admitida por meio de 

concurso público, contando, na data do ajuizamento da ação, com mais de 

23 anos de efetivo exercício, cumprindo, assim, o requisito tempo para a 

promoção nas classes. Todavia, é de se ressaltar que para fins de 

enquadramento/progressão funcional, deve ser considerado apenas o 

período de “efetivo exercício” no cargo público, conforme o respectivo 

plano de carreira, de modo que eventual atividade exercida pela servidora 

ainda que na mesma função, sem caráter efetivo, não pode ser 

considerada para efeito de promoção. Isso porque, como visto na 

legislação municipal acima transcrita, dentre os requisitos para obtenção 

de promoção está a avaliação do servidor no exercício de suas 

atividades, ou seja, considera-se o desempenho do profissional nas 

funções inerentes ao cargo. Nesse sentido já vem se posicionando a 

jurisprudência “mutatis mutandis”: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. 

APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 

A movimentação na carreira pela progressão funcional objetiva estimular o 

servidor a se tornar mais eficiente no serviço público, eficiência aferível 

mediante avaliação funcional, necessitando, por isso, que o servidor conte 

com determinado tempo de serviço no cargo, sendo inadmissível, para 

esse fim, contar o tempo de serviço em cargo anterior. Recurso ordinário 

desprovido .” (STJ - RMS 22866/MT – Relator Ministro FELIX FISCHER – 5ª 

Turma - DJ 29-6-07 p. 668). “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. 

APROVEITAMENTO DO TEMPO DE EXERCÍCIO DE CARGOS ANTERIORES. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A progressão funcional na carreira de Delegado de 

Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul é "a movimentação do policial 

civil a cada cinco anos de efetivo exercício na carreira, para o nível 

imediatamente seguinte", conforme dispõe o art. 114 da LCE 114/05. O art. 

286, § 3º da mesma Lei, que prevê a contagem de tempo de serviço 

público geral, diz respeito somente à identificação de nível no contexto da 

conversão em subsídio da remuneração deste cargo público. 

Precedentes. 2. Recurso ordinário desprovido.” (RMS 33.328/MS – 

Primeira Turma, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, j. 4.10.2011, p. DJe 

10.10.2011) No mesmo sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DO MAGISTÉRIO COM CARGA 

HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS – NOVO CONCURSO PÚBLICO – 

MESMO CARGO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – 

PROMOÇÃO DE NÍVEL – TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO COMPROVADO – 

POSSIBILIDADE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – APROVEITAMENTO DE 

TEMPO DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO 

– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A promoção 

de nível deve se dar com a comprovação da escolaridade exigida, que no 

presente caso restou demonstrada com o certificado de pós-graduação. 

O aproveitamento do tempo de serviço público prestado na administração 

municipal, anterior ao ingresso na carreira de professor pedagogo 

(40horas), não habilita o servidor a requerer progressão funcional, uma 

vez que esta se sujeita à lei que regula a carreira de magistério do 

Município de Nova Ubiratã (Lei Complementar Municipal n° 18/2008), que 

exige interstício de no mínimo de 12 (doze) meses no vencimento padrão 

inicial.” (TJMT - Ap 86780/2015 – Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.10.2016, p. 

18.11.2016) “MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL - PROGRESSÃO HORIZONTAL EXERCÍCIO DE 

CARGOS EM CARREIRAS DISTINTAS COM ESTATUTOS PRÓPRIOS - 

REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. O exercício de cargos em carreiras 

distintas com estatutos próprios não permite o aproveitamento do tempo de 

trabalho havido em uma carreira para reenquadrar-se funcionalmente na 

outra. Se os Impetrantes não comprovam o preenchimento dos requisitos 

exigidos para a progressão horizontal, não há direito líquido e certo a ser 

amparado no Mandado de Segurança.” (TJMT - MS 110069/2011 – Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José 

Tadeu Cury, j. 3.5.2012, p. DJE 15.5.2012) Como se vê, o aproveitamento 

de tempo de serviço prestado pela servidora/autora à administração 

pública municipal antes do seu ingresso efetivo no cargo não conta com 

amparo legal, o que não poderia ser diferente, pois isso permitiria o 

ingresso de profissionais no último nível da carreira, sem ao menos ter 

exercido as funções específicas do cargo. Nesse raciocínio, tendo a 

autora ingressado efetivamente no cargo de auxiliar de serviços gerais em 

22.9.1993 (nível I), em 22.9.1996 ela alcançou 3 anos de serviço (nível II), 

em 22.9.1999 mais 3 anos (nível III), em 22.9.2002 mais 3 anos (nível IV), 

em 22.9.2005 mais 3 anos (nível V), em 22.9.2008 mais 3 anos (nível VI), 

em 22.9.2011 mais 3 anos (nível VII), em 22.9.2014 mais 3 anos (nível VIII) 

e, por fim, em 22.9.2017 mais 3 anos (nível IX), de modo que em 2016, 

quando do seu requerimento administrativo, ela não fazia jus à promoção 

para o nível 10, como pretendido. De igual modo, a autor não ostenta 

direito de elevação para a classe C, pois não comprovou nos autos ter 

concluído curso profissionalizante, mas apenas o ensino médio, segundo 

se infere do certificado Id. 12315782, o que lhe confere direito de 

elevação para a classe B. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” proposta por 

Fátima Carmo Silva em face do Município de Várzea Grande, condenando 

este a proceder ao enquadramento da servidora na classe B, desde a 

data do requerimento administrativo (18.8.2016), mantendo-a no nível 8, 

como o pagamento das diferenças salariais correspondentes, declarando, 

assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: 

até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E[1]. Tendo a autora decaído de parte considerável do pedido, cabe 

aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Por 

outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, 

II, do CPC, a ser suportado na proporção de 40% pela parte ré e 60% pela 

parte autora. Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em 

relação à parte autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 

98, do CPC). Deixo de recorrer de ofício (art. 496, CPC). Havendo 

interposição de recurso e ouvida a parte contrária, à instância superior 

para os devidos fins. Após o trânsito em julgado, dê-se vista dos autos 

para à parte autora para execução da sentença. P. R. I. Cumpra-se. [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003736-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA BRANCO FERNANDES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)
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MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)
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Vistos. ELISA BRANCO FERNANDES DE FREITAS, qualificada nos autos, 

propôs “Ação Declaratória de Revisão de Progressão no Nível Cumulada 

Com Cobrança” em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

alegando, em síntese, ser servidora pública municipal, ocupante do cargo 

de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, desde 30.8.2002 e 

que, de acordo com a Lei Complementar n. 4.014/2014, deveria ter sido 

enquadrada na classe C desde 5.12.2013. Relata ter pleiteado 

administrativamente a sua progressão para a classe C em dezembro de 

2013, juntando certificado de conclusão de pós-graduação, porém 

somente em maio de 2016 foi efetivamente enquadrada na classe C, nível 

5, conforme Portaria n. 336/2016, já que seu último enquadramento 

ocorrido em maio de 2015, por meio da Portaria n. 222/2015 foi para a 

classe A, nível 5. Por essa razão, diz fazer jus ao recebimento das 

diferenças salariais do enquadramento no período de 5 de dezembro de 

2013 a maio de 2016, com seus reflexos e ser enquadrada no nível 7 a 

partir de 30.8.2017. Pede, pois, a condenação do réu na obrigação de 

restituir as verbas salariais do enquadramento, bem como ao pagamento 

de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre a 

condenação. Com a inicial foram juntados diversos documentos. Em 

contestação, o réu alega não se opõe à cobrança, alegando unicamente 

que as verbas deverão ser atualizadas conforme a modulação dos efeitos 

estabelecidos nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 

870.947/SE. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção e outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O 

enquadramento pretendido pela autora está previsto na Lei Municipal n. 

4.014/2014, mais especificamente em seus arts. 11 e seguintes, que 

estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas 

classes, conforme se infere a seguir: “Art. 11. O Cargo de Agente de 

Desenvolvimento Econômico e Social é estruturado em linha horizontal de 

acesso, identificado letras maiúsculas, conforme Anexo V, 30 (trinta) 

horas, e Anexo V, 40 (quarenta) horas da presente Lei: Art. 12. As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo de Nível Médio, da seguinte forma: I – Classe A: 

Formação em ensino superior completo ou curso profissional de nível 

Médio Técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo MEC; II 

– Classe B: Formação de Nível Superior Completo; III – Classe C: 

Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e 

sessenta) horas; IV – Classe D: Duas Pós-Graduação lato senso, com 

carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas; (...) Art. 16. Para efeito 

de enquadramento na presente lei dos atuais servidores pertencente à 

Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social, a que se 

refere o art. 2º desta lei, observar-se-ão os seguintes critérios: I – 

Conforme Anexo II que trata da denominação de cargos; II – Promoção 

horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida para o respectivo cargo; 

III – Progressão vertical, de um Nível para outro, a cada três anos, 

levar-se-á em conta o tempo de serviço público prestado à Administração 

direta, Autárquica e fundacional do Município de Várzea Grande, conforme 

os níveis constantes nas tabelas dos Anexos IV, V, VI desta lei. IV – Para 

enquadramento no nível, levar-se-á em conta o tempo de serviço público, 

contado a partir da data de ingresso do profissional no cargo efetivo. (...) 

Art. 20. O ingresso dos servidores efetivos na carreira bem como os 

efeitos financeiros da presente lei será integralizado em maio de 2015. (...) 

Art. 22. A avaliação de desempenho dos Profissionais de 

Desenvolvimento Econômico e Social será realizada segundo normas 

expedidas pela Secretaria Municipal de Administração, constituída por 6 

(seis) membros sendo 3 (três) indicados pelo Secretário da Pasta, e três 

servidores efetivos de livre escolha dos servidores. § 1º. A promoção 

horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 

(três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 

(três) anos da Classe C para D. (...) § 3º. Para a primeira progressão, o 

prazo será contado a partir da data em que se deu o início do exercício 

profissional no cargo efetivo no serviço público, observado o interstício de 

03 (três) anos. § 4º. Decorrido o prazo e não havendo processo de 

Avaliação de Desempenho, a progressão de nível dar-se-á 

automaticamente.” Como se vê, para a elevação nas classes da carreira 

de cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, como é o 

caso da autora, faz-se necessário o cumprimento do interstício de 3 (três) 

anos entre uma classe e outra, além da comprovação de conclusão de 

formação e nível superior (classe B) e Pós-graduação lato sensu, com 

carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas (classe C). Já para a 

progressão vertical (níveis), exige-se o cumprimento o interstício de 3 

(três) anos mais a realização de avaliação de desempenho. Quanto ao 

tempo de serviço, cumpre assinalar que, de acordo com os documentos 

carreados aos autos, a autora ingressou no serviço público em 30.8.2002, 

contando, na data do ajuizamento da ação, com mais de 15 anos de 

efetivo exercício e, em dezembro de 2013, com mais de 11 (onze) anos, 

cumprindo, assim, o requisito tempo para a promoção nas classes, 

restando verificar, se, de fato, ela possui formação compatível com a 

classe pretendida (C). De acordo com os documentos carreados aos 

autos, mais especificamente aqueles que acompanharam o processo 

administrativo mencionado pela autora na inicial, de 5 de dezembro de 

2013, foram juntados, à época, o certificado de conclusão de Nível 

Superior – Letras – Licenciatura, emitido pelo Centro Universitário de 

Várzea Grande/UNIVAG e o certificado de “Pós-Graduação – Lato Sensu 

em “Gerente de Cidade”, o que lhe conferia direito de progressão para a 

classe C. Todavia, como descrito na inicial, a autora só foi elevada para a 

classe C em maio de 2015. O que não poderia ser diferente, uma vez que 

a Lei Municipal n. 4.014/2014 já previa a integralização dos efeitos 

financeiros nela prevista a partir dessa data e, além disso, quando do 

requerimento administrativo formulado pela servidora, ela sequer 

ostentava direito aos efeitos da referida lei, que só foi promulgada em 

2014. A despeito disso, observa-se da ficha financeira da servidora que 

em maio de 2015 o seu salário base subiu de R$ 797,50 (setecentos e 

noventa e sete reais e cinquenta centavos) para R$ 1.500,63 (um mil, 

quinhentos reais e sessenta e três centavos), ou seja, foram aplicados os 

efeitos do seu enquadramento, porém em valor inferior ao previsto na 

Tabela contida no anexo V, 40 horas, que é de R$ 1.953,65 (um mil, 

novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos) para o 

cargo de agente de desenvolvimento econômico social – nível médio, 

classe C, nível 4 (de 9 a 12 anos de serviço), de modo que lhe são 

devidas essas diferenças salariais. Quanto ao pedido de elevação para o 

nível 6, considerando a data de ingresso da autora na administração 

pública (30.8.2002), em 30.8.2005 ela completou 3 anos de serviço (nível 

2), em 30.8.2008 mais 3 anos (nível 3), em 30.8.2011 mais 3 (três) anos, 

(nível 4) em 30.8.2014 mais 3 (três) anos (nível 5) e, por fim, em 30.8.2017 

mais 3 (três) anos (nível 6), de modo que faz jus à elevação para o nível 6, 

como pretendido. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado na “Ação de Revisão de Progressão no Nível Cumulada 

com Cobrança” proposta por Elisa Branco Fernandes de Freitas em face 

do Município de Várzea Grande, condenando este a proceder ao 

enquadramento da servidora no nível 6, desde (30.8.2017), com o 

pagamento das diferenças salariais correspondentes, com seus reflexos, 

bem como ao pagamento das diferenças referentes ao enquadramento na 

classe C, nível 4 desde maio de 2015, declarando, assim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os 

valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros 

de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E[1]. Tendo a autora decaído de 

parte considerável do pedido (diferenças de 5.12.2013 a maio de 2015), 

cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que 

“serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. 

Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual 

n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, 

II, do CPC, a ser suportado na proporção de 20% pela parte autora e 80% 

pela parte ré. Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em 

relação à parte autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 

98, do CPC). Deixo de recorrer de ofício (art. 496, CPC). Havendo 

interposição de recurso e ouvida a parte contrária, à instância superior 

para os devidos fins. Após o trânsito em julgado, dê-se vista dos autos 

para à parte autora para execução da sentença. P. R. I. Cumpra-se. [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 
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1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004046-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Ante a verificação de provável existência de litispendência entre 

esta ação e a de nº 1005382-75.2017.8.11.0002, que também tramita 

perante este juízo, com fulcro no art. 10, do CPC, ordeno sejam 

imediatamente ouvidas as partes a esse respeito. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002131-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, ELZA MARIA DE ARRUDA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV)” em face do MUNICÍPIO 

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, pessoa jurídica de direito público, 

objetivando, em síntese, o reconhecimento do seu direito à recomposição 

da perda remuneratória dos seus vencimentos em decorrência da 

conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 1994, com o 

consequente pagamento da diferença dessa correção referente aos 5 

(cinco) anos que antecedem à propositura da ação. Argumenta que com a 

conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores públicos 

tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98%, afrontando o princípio 

constitucional da irredutibilidade do salário. Afirma que a questão já está 

amplamente debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito à 

recomposição salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. 

Requer, assim, a condenação do réu na obrigação de incorporar os 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em sua remuneração, além 

de efetuar o pagamento das parcelas vencidas referentes aos últimos 

cinco anos anteriores à propositura da ação, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção 

monetária, bem como a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, ainda, seja o réu 

condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Junta diversos documentos. Em 

contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a prescrição quinquenal, 

alegando, no mérito, que a servidora não sofreu qualquer prejuízo salarial, 

pois foi nomeada em 2007 e ao tempo da conversão da moeda sequer 

existia o cargo por ela exercido e, ainda, assim, houve reestruturação da 

carreira, com a implementação de subsídio e consequente aumento salarial 

além do diferencial pretendido. Pede, pois, seja reconhecida a 

reestruturação da carreira e dos padrões remuneratórios dos servidores 

ocorrida em 2004, inclusive como termo final de eventuais parcelas 

devidas que estão prescritas por ser anterior ao quinquênio que antecede 

à propositura da ação, pugnando, ainda, pela improcedência do pedido. Em 

caso de eventual condenação, pede a apuração do percentual devido em 

fase de liquidação de sentença e junta documentos. É o relatório. Decido. 

O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não 

haver a necessidade de produção de outras provas, inclusive pericial, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da defasagem na 

remuneração da servidora, caso seja reconhecida, poderá ser realizada 

em liquidação de sentença. Esse tem sido o entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA 

CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES 

POLÍTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO 

ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o 

rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios 

previstos na Lei n. 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos 

os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem 

como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, 

deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, 

adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em 

liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 13/6/2012.). Agravo regimental improvido." 

(STJ - AgRg no REsp 1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto 

Martins, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM COMISSÃO – EXTENSÃO DOS 

DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA 

DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em cerceamento de 

defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da lide e desnecessária a produção da prova pericial, ante a 

decisão de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da 

sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, 

poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necessária 92928/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e 

sublinhei). Antes de adentrar o mérito, em relação à prejudicial de mérito, 

consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “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 natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 
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atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 21.3.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas á servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 21.3.2013 a 21.3.2018. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, como no caso do autor, conforme entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS 
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ENTES PÚBLICOS – IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM 

LIQUIDAÇÃO – ATO SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE 

ENTENDIMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE 

PROVA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO 

EM PARTE. Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura 

(Súmula 85 do STJ), por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de 

que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios 

previstos na Lei Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos 

vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o 

advento da referida Lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, DJe de 22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por 

arbitramento poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Considerando a necessidade de ser apurado na 

liquidação da sentença o valor devido e, se devido, da defasagem 

remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios 

devem ser fixados no juízo de execução. Não havendo comprovação da 

reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários 

advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na 

liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do 

CPC/2015. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO 

ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO 

– NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA 

INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO 

DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Diferenças 

Remuneratórias (URV) intentada por Elza Maria de Arruda em face do 

Municipal de Nossa Senhora do Livramento, a fim de condenar este a 

incorporar à remuneração da servidora o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos a 

partir de 21.3.2013, devendo a incorporação incidir também sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração. Com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro extinto o feito com resolução do 

mérito. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [1] De 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o 

réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, 

neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo 

assim, condeno-o apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário 

(Súmula 490 STJ). Havendo interposição de apelação e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002131-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, ELZA MARIA DE ARRUDA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV)” em face do MUNICÍPIO 

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, pessoa jurídica de direito público, 

objetivando, em síntese, o reconhecimento do seu direito à recomposição 

da perda remuneratória dos seus vencimentos em decorrência da 

conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 1994, com o 

consequente pagamento da diferença dessa correção referente aos 5 

(cinco) anos que antecedem à propositura da ação. Argumenta que com a 

conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores públicos 

tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98%, afrontando o princípio 

constitucional da irredutibilidade do salário. Afirma que a questão já está 

amplamente debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito à 

recomposição salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. 

Requer, assim, a condenação do réu na obrigação de incorporar os 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em sua remuneração, além 

de efetuar o pagamento das parcelas vencidas referentes aos últimos 

cinco anos anteriores à propositura da ação, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção 

monetária, bem como a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, ainda, seja o réu 

condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Junta diversos documentos. Em 

contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a prescrição quinquenal, 

alegando, no mérito, que a servidora não sofreu qualquer prejuízo salarial, 

pois foi nomeada em 2007 e ao tempo da conversão da moeda sequer 

existia o cargo por ela exercido e, ainda, assim, houve reestruturação da 

carreira, com a implementação de subsídio e consequente aumento salarial 

além do diferencial pretendido. Pede, pois, seja reconhecida a 

reestruturação da carreira e dos padrões remuneratórios dos servidores 

ocorrida em 2004, inclusive como termo final de eventuais parcelas 

devidas que estão prescritas por ser anterior ao quinquênio que antecede 

à propositura da ação, pugnando, ainda, pela improcedência do pedido. Em 

caso de eventual condenação, pede a apuração do percentual devido em 

fase de liquidação de sentença e junta documentos. É o relatório. Decido. 

O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não 

haver a necessidade de produção de outras provas, inclusive pericial, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da defasagem na 

remuneração da servidora, caso seja reconhecida, poderá ser realizada 

em liquidação de sentença. Esse tem sido o entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 
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Estado de Mato Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA 

CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES 

POLÍTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO 

ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o 

rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios 

previstos na Lei n. 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos 

os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem 

como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, 

deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, 

adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em 

liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 13/6/2012.). Agravo regimental improvido." 

(STJ - AgRg no REsp 1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto 

Martins, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM COMISSÃO – EXTENSÃO DOS 

DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA 

DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em cerceamento de 

defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da lide e desnecessária a produção da prova pericial, ante a 

decisão de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da 

sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, 

poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necessária 92928/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e 

sublinhei). Antes de adentrar o mérito, em relação à prejudicial de mérito, 

consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “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 natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 21.3.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas á servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 21.3.2013 a 21.3.2018. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 
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URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, como no caso do autor, conforme entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS 

ENTES PÚBLICOS – IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM 

LIQUIDAÇÃO – ATO SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE 

ENTENDIMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE 

PROVA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO 

EM PARTE. Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura 

(Súmula 85 do STJ), por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de 

que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios 

previstos na Lei Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos 

vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o 

advento da referida Lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, DJe de 22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por 

arbitramento poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Considerando a necessidade de ser apurado na 

liquidação da sentença o valor devido e, se devido, da defasagem 

remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios 

devem ser fixados no juízo de execução. Não havendo comprovação da 

reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários 

advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na 

liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do 

CPC/2015. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO 

ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO 

– NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA 

INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO 

DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Diferenças 

Remuneratórias (URV) intentada por Elza Maria de Arruda em face do 

Municipal de Nossa Senhora do Livramento, a fim de condenar este a 

incorporar à remuneração da servidora o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos a 

partir de 21.3.2013, devendo a incorporação incidir também sobre 
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quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração. Com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro extinto o feito com resolução do 

mérito. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [1] De 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o 

réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, 

neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo 

assim, condeno-o apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário 

(Súmula 490 STJ). Havendo interposição de apelação e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002260-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, ARILSON DA SILVA CARVALHO, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV)” em face do 

MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, pessoa jurídica de direito 

público, objetivando, em síntese, o reconhecimento do seu direito à 

recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos em 

decorrência da conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 1994, 

com o consequente pagamento da diferença dessa correção referente 

aos 5 (cinco) anos que antecedem à propositura da ação. Argumenta que 

com a conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores 

públicos tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98%, afrontando o 

princípio constitucional da irredutibilidade do salário. Afirma que a questão 

já está amplamente debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito 

à recomposição salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. 

Requer, assim, a condenação do réu na obrigação de incorporar os 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em sua remuneração, além 

de efetuar o pagamento das parcelas vencidas referentes aos últimos 

cinco anos anteriores à propositura da ação, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção 

monetária, bem como a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, ainda, seja o réu 

condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Junta diversos documentos. A 

liminar foi indeferida. Em contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a 

prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que o servidor não sofreu 

qualquer prejuízo salarial, pois foi nomeado em 2002 e ao tempo da 

conversão da moeda sequer existia o cargo por ele exercido e, ainda, 

assim, houve reestruturação da carreira, com a implementação de 

subsídio e consequente aumento salarial além do diferencial pretendido. 

Pede, pois, seja reconhecida a reestruturação da carreira e dos padrões 

remuneratórios dos servidores ocorrida em 2007, inclusive como termo 

final de eventuais parcelas devidas que estão prescritas por ser anterior 

ao quinquênio que antecede à propositura da ação, pugnando, ainda, pela 

improcedência do pedido. Em caso de eventual condenação, pede a 

apuração do percentual devido em fase de liquidação de sentença e junta 

documentos. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, inclusive pericial, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da 

defasagem na remuneração do servidor, caso seja reconhecida, poderá 

ser realizada em liquidação de sentença. Esse tem sido o entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA 

CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES 

POLÍTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO 

ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o 

rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios 

previstos na Lei n. 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos 

os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem 

como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, 

deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, 

adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em 

liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 13/6/2012.). Agravo regimental improvido." 

(STJ - AgRg no REsp 1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto 

Martins, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM COMISSÃO – EXTENSÃO DOS 

DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA 

DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em cerceamento de 

defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da lide e desnecessária a produção da prova pericial, ante a 

decisão de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da 

sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, 

poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necessária 92928/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e 

sublinhei). Antes de adentrar o mérito, em relação à prejudicial de mérito, 

consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “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 natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 
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de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 26.3.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas á servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 26.3.2013 a 26.3.2018. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 
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o Plano Real, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Diferenças 

Remuneratórias (URV) intentada por Arilson da Silva Carvalho em face do 

Municipal de Nossa Senhora do Livramento, a fim de condenar este a 

incorporar à remuneração do servidor o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos a 

partir de 26.3.2013, devendo a incorporação incidir também sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração. Com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro extinto o feito com resolução do 

mérito. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [1] De 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o 

réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, 

neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo 

assim, condeno-o apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário 

(Súmula 490 STJ). Havendo interposição de apelação e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002260-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, ARILSON DA SILVA CARVALHO, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV)” em face do 

MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, pessoa jurídica de direito 

público, objetivando, em síntese, o reconhecimento do seu direito à 

recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos em 

decorrência da conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 1994, 

com o consequente pagamento da diferença dessa correção referente 

aos 5 (cinco) anos que antecedem à propositura da ação. Argumenta que 

com a conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores 

públicos tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98%, afrontando o 

princípio constitucional da irredutibilidade do salário. Afirma que a questão 

já está amplamente debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito 

à recomposição salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. 

Requer, assim, a condenação do réu na obrigação de incorporar os 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em sua remuneração, além 

de efetuar o pagamento das parcelas vencidas referentes aos últimos 

cinco anos anteriores à propositura da ação, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção 

monetária, bem como a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, ainda, seja o réu 

condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Junta diversos documentos. A 

liminar foi indeferida. Em contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a 

prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que o servidor não sofreu 

qualquer prejuízo salarial, pois foi nomeado em 2002 e ao tempo da 

conversão da moeda sequer existia o cargo por ele exercido e, ainda, 

assim, houve reestruturação da carreira, com a implementação de 

subsídio e consequente aumento salarial além do diferencial pretendido. 

Pede, pois, seja reconhecida a reestruturação da carreira e dos padrões 

remuneratórios dos servidores ocorrida em 2007, inclusive como termo 

final de eventuais parcelas devidas que estão prescritas por ser anterior 

ao quinquênio que antecede à propositura da ação, pugnando, ainda, pela 

improcedência do pedido. Em caso de eventual condenação, pede a 
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apuração do percentual devido em fase de liquidação de sentença e junta 

documentos. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, inclusive pericial, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da 

defasagem na remuneração do servidor, caso seja reconhecida, poderá 

ser realizada em liquidação de sentença. Esse tem sido o entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA 

CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES 

POLÍTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO 

ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o 

rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios 

previstos na Lei n. 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos 

os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem 

como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, 

deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, 

adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em 

liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 13/6/2012.). Agravo regimental improvido." 

(STJ - AgRg no REsp 1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto 

Martins, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM COMISSÃO – EXTENSÃO DOS 

DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA 

DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em cerceamento de 

defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da lide e desnecessária a produção da prova pericial, ante a 

decisão de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da 

sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, 

poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necessária 92928/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e 

sublinhei). Antes de adentrar o mérito, em relação à prejudicial de mérito, 

consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “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 natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 26.3.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas á servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 26.3.2013 a 26.3.2018. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 
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devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 
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Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Diferenças 

Remuneratórias (URV) intentada por Arilson da Silva Carvalho em face do 

Municipal de Nossa Senhora do Livramento, a fim de condenar este a 

incorporar à remuneração do servidor o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos a 

partir de 26.3.2013, devendo a incorporação incidir também sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração. Com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro extinto o feito com resolução do 

mérito. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [1] De 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o 

réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, 

neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo 

assim, condeno-o apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário 

(Súmula 490 STJ). Havendo interposição de apelação e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000880-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLYSON RUBENS WEBER TAVERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, ELLYSON RUBENS WEBER TAVERA, qualificado nos autos em 

epígrafe, propôs “Ação Ordinária” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, pessoa jurídica de direito público, objetivando, em síntese, o 

reconhecimento do seu direito à recomposição da perda remuneratória 

dos seus vencimentos em decorrência da conversão do cruzeiro real para 

a URV do ano de 1994, com o consequente pagamento da diferença 

dessa correção referente aos 5 (cinco) anos que antecedem à 

propositura da ação. Afirma ser servidor da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer e que não houve a devida 

observância da norma cogente quando da conversão do Cruzeiro Real 

para URV no ano de 1994, que ocasionou a diferença salarial de 11,98% 

(onze por cento e noventa e oito pontos percentuais) devida aos 

servidores do Poder Executivo Municipal. Pontua que a questão já está 

amplamente debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito à 

recomposição salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. 

Pugna pela procedência da ação com a condenação do requerido a 

proceder à incorporação à sua remuneração da diferença salarial de 

11,98% (onze por cento e noventa e oito pontos percentuais), bem como 

ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, que 

devem incidir sobre o 13° salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitado o prazo 

prescricional quinquenal contado do ingresso da presente demanda, ou a 

data da posse no cargo público se menor que o prazo quinquenal. Pede, 

ainda, seja o réu condenado ao pagamento dos honorários advocatícios 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, bem como ao 

pagamento das custas processuais. Junta fichas financeiras. Em 

contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a prescrição em razão do 

advento de norma de reestruturação de carreira e remuneração dos 

servidores do executivo municipal, pugnando pela extinção do feito nos 

moldes do art. 487, II, do CPC. Quanto ao mérito, argumenta que não houve 

a perda salarial almejada porque o pagamento dos servidores municipais 

do Executivo sempre ocorreu até o dia 5 do mês seguinte trabalhado, e 

não no dia 20 como afirmado. Afirma que com a reestruturação das 

carreiras dos servidores públicos municipais através da Lei Complementar 

n. 3.505/2010 reestruturou a carreira dos servidores da Secretaria de 

Educação extinguindo o nível salarial anterior, implantando subsídio, de 

modo que não mais subsistem diferenças remuneratórias que constituam 

perdas de remuneração a serem reparadas. Em caso de eventual 

condenação, pede sejam a correção monetária e juros fixados de acordo 

com o INPC até 29.6.2009 e após pelos índices oficiais de remuneração 

básica da caderneta de poupança, além da aplicação do rito precatório e 

junta documentos. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas, inclusive pericial, impondo-se a aplicação do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, cabendo salientar 

que a apuração da defasagem na remuneração do servidor, caso seja 

reconhecida, poderá ser realizada em liquidação de sentença. Esse tem 

sido o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: 

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 

CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. CRITÉRIOS 

PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA CONVERSÃO DA URV. 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO 

EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 

83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o 

entendimento de que os critérios previstos na Lei n. 8.880/94 para a 

conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles 

federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 

sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em liquidação de sentença, há 

de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores 

públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em 

confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento 

em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 

1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 

13/6/2012.). Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 

1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 23/06/2015, 

DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM 

COMISSÃO – EXTENSÃO DOS DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – 

PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

AUSÊNCIA DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA – RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em 

cerceamento de defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da lide e desnecessária a produção da prova 

pericial, ante a decisão de que a apuração da defasagem seja feita na 

liquidação da sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por 

arbitramento, poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor 

da alegada diferença remuneratória, dada a errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – 

Apelação / Remessa Necessária 92928/2017 - Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – 

destaquei e sublinhei). Antes de adentrar o mérito, em relação à prejudicial 

de mérito, consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o 

art. 7º, XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: “São direitos 

dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 

de sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 
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6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “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 natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 6.2.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas ao servidor apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 6.2.2013 a 6.2.2018. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 
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aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação Ordinária intentada por Ellyson 

Rubens Weber Tavera em face do Municipal de Várzea Grande, a fim de 

condenar este a incorporar à remuneração do servidor o percentual a ser 

apurado em liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores 

pretéritos a partir de 6.2.2013, devendo a incorporação incidir também 

sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, 

férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração. 

Com fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro extinto o feito com resolução do 

mérito. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [1] De 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o 

réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, 

neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo 

assim, condeno-o apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário 

(Súmula 490 STJ). Havendo interposição de apelação e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005175-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEIDYANE PATRICIA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, GEIDYANE PATRICIA DA SILVA, qualificada nos autos em 

epígrafe, propôs “Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com Cobrança 

de Diferenças de Vencimentos” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, pessoa jurídica de direito público, objetivando, em síntese, o 

reconhecimento do seu direito à recomposição da perda remuneratória 

dos seus vencimentos em decorrência da conversão do cruzeiro real para 

a URV do ano de 1994, com o consequente pagamento da diferença 

dessa correção referente aos 5 (cinco) anos que antecedem à 

propositura da ação. Argumenta que com a conversão da moeda antiga 

cruzeiro real para real os servidores públicos tiveram seus vencimentos 

reduzidos em 11,98% (onze por cento e noventa e oito pontos 

percentuais), afrontando o princípio constitucional da irredutibilidade do 

salário. Afirma que a questão já está amplamente debatida no Judiciário, 

com o reconhecimento do direito à recomposição salarial em razão do erro 

de cálculo ocorrido à época. Requer, assim, a condenação do réu na 

obrigação de proceder à incorporação à sua remuneração da diferença 

salarial de 11,98% (onze por cento e noventa e oito pontos percentuais), 

bem como o pagamento das parcelas vencidas referentes aos últimos 

cinco anos anteriores à propositura da ação, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, com aplicação de juros e correção monetária. 

Pede, ainda, seja o réu condenado ao pagamento dos honorários 

advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, bem 

como o pagamento das custas processuais. Junta fichas financeiras. O 
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requerido apresentou contestação no Id. 13720187. Em impugnação, a 

autora refuta todo o alegado na contestação. É o relatório. Decido. 

Primeiramente, cumpre anotar que a contestação é intempestiva, uma vez 

que esta só foi apresentada no dia 19.6.2018 (Id. 13720187), portanto, 9 

(nove) meses após o prazo legalmente previsto (4.9.2017), ignorando, 

pois, o requerido, a data de início do cômputo do prazo que é da ciência da 

citação eletrônica no PJE (21.7.2017). Assim, dada a flagrante 

extemporaneidade da contestação, deixo de recebê-la, determinando que 

seja desconsiderada e excluída do sistema PJE, tão logo decorrido o prazo 

para recurso. Posto isto, não tendo havido contestação, mesmo 

devidamente citado, conforme certidão de Id. 9868882, declaro-o revel. 

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). Antes de adentrar o mérito da ação, 

impõe-se a análise à prejudicial de mérito, consistente na prescrição 

quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal 

estabelece seguinte: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, 

quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 

prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o 

limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;” (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) Nada obstante a 

regra constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na 

doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de 

ação promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à 

prescrição, não só as regras previstas no Código Civil, mas também as 

contidas no Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 

19.8.1942. Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “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 natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, 

contados da data do ato ou fato do que se originarem” O Decreto-lei n. 

4.597/42 estende essa regra também às autarquias e fundações públicas, 

como se vê no seu art. 2º, abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 

de agosto de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as 

dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, 

criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer 

contribuições exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem 

como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos.” No caso dos 

autos em que se está diante de créditos de prestações sucessivas, a 

contagem do prazo prescricional alcançará apenas as parcelas já 

vencidas antes dos 5 anos, como se infere do ensinamento a seguir: 

“Algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem 

respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, 

meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá 

progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos 

estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 20.910/32). Em 

casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, atingindo, 

apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) 

anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em Juízo, 

Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse posicionamento 

por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe 

abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Desta feita, tendo a ação sido distribuída 

em 10.7.2017, havendo êxito no pleito, as verbas serão devidas ao 

servidor apenas em relação aos 5 (cinco) anos que antecedem à 

propositura da ação, ou seja, de 10.7.2012 a 10.7.2017. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, I, do 

CPC, por não depender a lide de maior dilação probatória com a realização 

da audiência de instrução e julgamento, tampouco de realização da perícia 

técnica contábil, uma vez que a apuração da defasagem na remuneração 

dos servidores municipais poderá ser realizada em liquidação de 

sentença. Esse tem sido o entendimento da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in 

verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 

535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. CRITÉRIOS 

PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA CONVERSÃO DA URV. 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO 

EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 

83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o 

entendimento de que os critérios previstos na Lei n. 8.880/94 para a 

conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles 

federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 

sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em liquidação de sentença, há 

de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores 

públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em 

confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento 

em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 

1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 

13/6/2012.). Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 

1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 23/06/2015, 

DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM 

COMISSÃO – EXTENSÃO DOS DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – 

PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

AUSÊNCIA DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA – RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em 

cerceamento de defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da lide e desnecessária a produção da prova 

pericial, ante a decisão de que a apuração da defasagem seja feita na 

liquidação da sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por 

arbitramento, poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor 

da alegada diferença remuneratória, dada a errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – 

Apelação / Remessa Necessária 92928/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e 

sublinhei). Logo, mostrando-se prescindível a realização da prova técnica 

no atual estágio processual, e não havendo necessidade de maior dilação 

probatória para o deslinde da controvérsia, passo, à prolação de 

sentença, assinalando, quanto ao mérito, que o cerne da controvérsia 

reside na aferição do apontado direito da requerente ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. Assinale-se a esse respeito que a 

Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, que dispõe sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade 

Real de Valor (URV) e dá outras providências, normatiza em seu art. 21, I, 

que: “Art. 21 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares serão convertidos em URV em 1º de março de 1994: I – 

dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses 

imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do 

equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com 

o Anexo I desta medida provisória; e II - extraindo-se a média aritmética 

dos valores resultantes do inciso anterior.”. Na sequência, foi editada a Lei 

nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de cada mês como data-base para 

o cálculo de conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data de pagamento. Desse modo, aos servidores 

que não recebiam os seus proventos no último dia do mês, a exemplo dos 

integrantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública, cuja conversão não foi efetuada na data 

do efetivo pagamento, foi reconhecida a ocorrência de perda salarial 

referente aos dias que não foram incluídos na correção. A partir de então, 

inúmeras ações foram ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas 

salariais ocasionadas pelos equívocos procedidos na conversão dos 

vencimentos dos servidores em URV, tendo, por conta disso, sido 

pacificado o entendimento de que os servidores públicos têm direito ao 

mencionado percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) 

em razão da errônea conversão dos seus vencimentos em URV. Em 

inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, o réu tem sustentado 

que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque ingressaram no 

serviço público após a conversão da moeda ou porque houve 

reestruturação da carreira, extinguindo o nível salarial anterior por outro 

superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário garantir a 
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eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, com esteio 

em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que firmou 

o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV.LEI N. 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 
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cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer, cumulada 

com Cobrança de Diferenças de Vencimentos intentada por Geidyane 

Patricia da Silva em face do Município de Várzea Grande, a fim de 

condenar este a incorporar à remuneração da servidora o percentual a 

ser apurado em liquidação de sentença, bem como a efetuar o pagamento 

dos valores pretéritos a partir de 10.7.2012, devendo a incorporação 

incidir também sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 

13º Salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração. Com fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro extinto o feito com 

resolução do mérito. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de 

juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E. [1] De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o apenas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado 

quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, 

do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). 

Havendo interposição de apelação e apresentadas as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo 

nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – 

rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 

1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005175-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEIDYANE PATRICIA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, GEIDYANE PATRICIA DA SILVA, qualificada nos autos em 

epígrafe, propôs “Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com Cobrança 

de Diferenças de Vencimentos” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, pessoa jurídica de direito público, objetivando, em síntese, o 

reconhecimento do seu direito à recomposição da perda remuneratória 

dos seus vencimentos em decorrência da conversão do cruzeiro real para 

a URV do ano de 1994, com o consequente pagamento da diferença 

dessa correção referente aos 5 (cinco) anos que antecedem à 

propositura da ação. Argumenta que com a conversão da moeda antiga 

cruzeiro real para real os servidores públicos tiveram seus vencimentos 

reduzidos em 11,98% (onze por cento e noventa e oito pontos 

percentuais), afrontando o princípio constitucional da irredutibilidade do 

salário. Afirma que a questão já está amplamente debatida no Judiciário, 

com o reconhecimento do direito à recomposição salarial em razão do erro 

de cálculo ocorrido à época. Requer, assim, a condenação do réu na 

obrigação de proceder à incorporação à sua remuneração da diferença 

salarial de 11,98% (onze por cento e noventa e oito pontos percentuais), 

bem como o pagamento das parcelas vencidas referentes aos últimos 

cinco anos anteriores à propositura da ação, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, com aplicação de juros e correção monetária. 

Pede, ainda, seja o réu condenado ao pagamento dos honorários 

advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, bem 

como o pagamento das custas processuais. Junta fichas financeiras. O 

requerido apresentou contestação no Id. 13720187. Em impugnação, a 

autora refuta todo o alegado na contestação. É o relatório. Decido. 

Primeiramente, cumpre anotar que a contestação é intempestiva, uma vez 

que esta só foi apresentada no dia 19.6.2018 (Id. 13720187), portanto, 9 

(nove) meses após o prazo legalmente previsto (4.9.2017), ignorando, 

pois, o requerido, a data de início do cômputo do prazo que é da ciência da 

citação eletrônica no PJE (21.7.2017). Assim, dada a flagrante 

extemporaneidade da contestação, deixo de recebê-la, determinando que 

seja desconsiderada e excluída do sistema PJE, tão logo decorrido o prazo 

para recurso. Posto isto, não tendo havido contestação, mesmo 

devidamente citado, conforme certidão de Id. 9868882, declaro-o revel. 

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). Antes de adentrar o mérito da ação, 

impõe-se a análise à prejudicial de mérito, consistente na prescrição 

quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal 

estabelece seguinte: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, 

quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 

prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o 

limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;” (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) Nada obstante a 

regra constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na 

doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de 

ação promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à 

prescrição, não só as regras previstas no Código Civil, mas também as 

contidas no Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 

19.8.1942. Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “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 natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, 

contados da data do ato ou fato do que se originarem” O Decreto-lei n. 

4.597/42 estende essa regra também às autarquias e fundações públicas, 

como se vê no seu art. 2º, abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 

de agosto de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as 

dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, 

criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer 

contribuições exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem 

como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos.” No caso dos 

autos em que se está diante de créditos de prestações sucessivas, a 

contagem do prazo prescricional alcançará apenas as parcelas já 

vencidas antes dos 5 anos, como se infere do ensinamento a seguir: 

“Algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem 

respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, 

meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá 

progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos 

estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 20.910/32). Em 

casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, atingindo, 

apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) 

anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em Juízo, 

Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse posicionamento 

por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe 

abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Desta feita, tendo a ação sido distribuída 

em 10.7.2017, havendo êxito no pleito, as verbas serão devidas ao 

servidor apenas em relação aos 5 (cinco) anos que antecedem à 

propositura da ação, ou seja, de 10.7.2012 a 10.7.2017. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, I, do 

CPC, por não depender a lide de maior dilação probatória com a realização 

da audiência de instrução e julgamento, tampouco de realização da perícia 

técnica contábil, uma vez que a apuração da defasagem na remuneração 

dos servidores municipais poderá ser realizada em liquidação de 

sentença. Esse tem sido o entendimento da jurisprudência do Superior 
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Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in 

verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 

535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. CRITÉRIOS 

PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA CONVERSÃO DA URV. 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO 

EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 

83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o 

entendimento de que os critérios previstos na Lei n. 8.880/94 para a 

conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles 

federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 

sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em liquidação de sentença, há 

de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores 

públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em 

confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento 

em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 

1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 

13/6/2012.). Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 

1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 23/06/2015, 

DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM 

COMISSÃO – EXTENSÃO DOS DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – 

PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

AUSÊNCIA DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA – RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em 

cerceamento de defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da lide e desnecessária a produção da prova 

pericial, ante a decisão de que a apuração da defasagem seja feita na 

liquidação da sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por 

arbitramento, poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor 

da alegada diferença remuneratória, dada a errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – 

Apelação / Remessa Necessária 92928/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e 

sublinhei). Logo, mostrando-se prescindível a realização da prova técnica 

no atual estágio processual, e não havendo necessidade de maior dilação 

probatória para o deslinde da controvérsia, passo, à prolação de 

sentença, assinalando, quanto ao mérito, que o cerne da controvérsia 

reside na aferição do apontado direito da requerente ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. Assinale-se a esse respeito que a 

Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, que dispõe sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade 

Real de Valor (URV) e dá outras providências, normatiza em seu art. 21, I, 

que: “Art. 21 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares serão convertidos em URV em 1º de março de 1994: I – 

dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses 

imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do 

equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com 

o Anexo I desta medida provisória; e II - extraindo-se a média aritmética 

dos valores resultantes do inciso anterior.”. Na sequência, foi editada a Lei 

nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de cada mês como data-base para 

o cálculo de conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data de pagamento. Desse modo, aos servidores 

que não recebiam os seus proventos no último dia do mês, a exemplo dos 

integrantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública, cuja conversão não foi efetuada na data 

do efetivo pagamento, foi reconhecida a ocorrência de perda salarial 

referente aos dias que não foram incluídos na correção. A partir de então, 

inúmeras ações foram ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas 

salariais ocasionadas pelos equívocos procedidos na conversão dos 

vencimentos dos servidores em URV, tendo, por conta disso, sido 

pacificado o entendimento de que os servidores públicos têm direito ao 

mencionado percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) 

em razão da errônea conversão dos seus vencimentos em URV. Em 

inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, o réu tem sustentado 

que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque ingressaram no 

serviço público após a conversão da moeda ou porque houve 

reestruturação da carreira, extinguindo o nível salarial anterior por outro 

superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário garantir a 

eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, com esteio 

em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que firmou 

o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV.LEI N. 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 
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3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer, cumulada 

com Cobrança de Diferenças de Vencimentos intentada por Geidyane 

Patricia da Silva em face do Município de Várzea Grande, a fim de 

condenar este a incorporar à remuneração da servidora o percentual a 

ser apurado em liquidação de sentença, bem como a efetuar o pagamento 

dos valores pretéritos a partir de 10.7.2012, devendo a incorporação 

incidir também sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 

13º Salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração. Com fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro extinto o feito com 

resolução do mérito. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de 

juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E. [1] De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o apenas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado 

quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, 

do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). 

Havendo interposição de apelação e apresentadas as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo 

nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – 

rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 

1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002155-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DO CARMO TULIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, ANDERSON DO CARMO TULIO, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Auxílio-acidente” em face do INSS – INSTITUTO 

DE SEGURIDADE SOCIAL, Autarquia Federal, igualmente qualificado, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário, ao argumento de ter 

sofrido redução de sua capacidade laboral. Relata ter sido vítima de 

acidente de trânsito, que ocasionou “fratura do membro superior direito” e 

o impediu de trabalhar no período de 7.11.2013 a 14.2.2014, 

permanecendo amparado pela Previdência Social, mediante a concessão 

de auxílio-doença. Argumenta que após a consolidação das lesões o INSS 
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lhe deu alta, deixando de considerar a redução/limitação de sua 

capacidade laboral, já que não mais reúne condições de desenvolver suas 

atividades habituais como antes. Pede, pois, a procedência do pedido, com 

a condenação do réu à implantação do auxílio-acidente em 50% (cinquenta 

por cento) sobre o valor do auxílio-doença, bem como ao pagamento dos 

valores atrasados, desde a data da cessação do auxílio-doença 

(14.2.2014), além das 12 parcelas vincendas. Instrui a inicial com diversos 

documentos. Regularmente citado, o réu contesta o pleito, alegando, em 

síntese, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do 

benefício e, em caso de eventual condenação, pede sejam os juros e a 

correção monetária fixados de acordo com a Lei n. 9.494/97. Juntou 

extrato previdenciário. Em impugnação, o autor refuta todo o alegado na 

contestação. Realizou-se perícia médica, com a intimação das partes para 

manifestação sobre o laudo, tendo a parte autora registrado sua ciência, 

enquanto o réu nada falou. É o relatório. Decido. A concessão do 

benefício de auxílio-acidente, de acordo com o art. 86, da Lei 8213/91 

“será concedido, como indenização, ao segurado quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 

que habitualmente exercia” (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97). 

Nota-se, pois, que o auxílio-acidente é concedido como pagamento de 

indenização mensal ao segurado quando, após a consolidação de lesões 

decorrentes de acidente, resultar sequelas que impliquem a redução de 

sua capacidade para o labor, ou seja, diferentemente do auxílio-doença e 

da aposentadoria por invalidez, o objetivo desse benefício não é substituir 

a renda do trabalhador, mas complementá-la em virtude da limitação 

sofrida. Desse modo, para que obreiro faça jus ao benefício ele deve 

comprovar 1 – a ocorrência do acidente de qualquer natureza; 2 – a lesão 

em decorrência do acidente; 3 – a consolidação da lesão e a consequente 

redução da capacidade laborativa. Quanto ao acidente e à alegada 

redução da capacidade laborativa do autor, impende destacar que os 

documentos contidos nos autos comprovam ter ele sofrido um acidente 

automobilístico em 6.10.2013 e, por conta disso, se afastado do trabalho 

no período de 7.11.2013 a 14.2.2014, recebendo auxílio-doença (31). Seis 

meses depois, em 1.4.2014, realizada avaliação médica para fins de 

conciliação em processo concernente ao seguro obrigatório, constatou-se 

que o autor portava sequelas que, à época, foram classificadas como 

“dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas em 

parte a um (ou mais de um) segmento corporal da vítima” (sic), com 

incapacidade em grau 50% (cinquenta por cento) (pg. 4, Id. 5791721). 

Todavia, passados 3 (três) anos, quando da realização da perícia médica 

judicial designada nos autos, o Sr. Perito, Doutor João Leopoldo Baçan, ao 

examinar clinicamente o autor, relatou seu aspecto geral como sendo “bom 

estado geral, eupneico, calmo, colaborativo, lúcido e orientado em tempo e 

espaço, marcha eubásica. Apresenta força e tônus muscular 

preservados nos membros superiores, com cicatriz cirúrgica na face 

posterior do antebraço direito, sem sinais flogísticos. Apresenta punhos 

com arco de movimento preservado..” (sic – pg. 3, Id. 11846929). Em 

discussão, disse que: Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura 

do antebraço direito decorrente de acidente de transito ocorrido em 

outubro de 2013, tratado de forma cirúrgica, estando atualmente sem 

acompanhamento médico, tendo alta ambulatorial. Não apresenta 

comprometimento funcional ao exame clínico pericial que o incapacite para 

a sua atividade laborativa, estando estável sua patologia. (sic – pg. 4, Id. 

11846929). A todos os quesitos formulados pelas partes o Sr. Perito 

esclareceu não haver redução da capacidade laboral do periciando e 

emitiu o seu parecer com a seguinte assertiva: “com base nos elementos e 

fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacidade 

laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.” (pg. 4, Id. 

11846929). Como se vê, apesar de o autor ter permanecido incapacitado 

por um determinado período, em razão das lesões ocasionadas pelo 

acidente sofrido no ano de 2013, depois de quatro anos, quando já 

consolidada a enfermidade, não lhe restaram sequelas que implicassem 

redução ou limitação de sua capacidade laboral. A jurisprudência 

mato-grossense tem compreendido que o auxílio-acidente só é devido 

quando constatada limitação ou comprometimento da capacidade 

laborativa do obreiro, segundo se infere dos julgados colacionado abaixo 

“mutatis mutandis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE –LAUDO 

PERICIAL – MORDEDURA DE ANIMAL VIVO - REGIÃO ABDOMINAL - 

PROFISSÃO FAXINEIRO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O 

TRABALHO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N. 8.213/91 NÃO 

PREENCHIDOS – BENEFÍCIO INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não 

será concedido o auxílio-acidente ao segurado quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

não resultarem sequelas que impliquem na redução da capacidade para o 

trabalho que habitualmente exercia (artigo 86 da Lei n. 8.213/91). 2. (...) 

Conforme entendimento firmado nesta Corte, no julgamento do Recurso 

Especial 1.108.298/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, sob a 

relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, "o auxílio-acidente visa 

indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de 

trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a 

comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o 

comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre 

configurado nesse sentido: stj, agrg no aresp 670.113/sp, rel. ministro 

mauro campbell marques, segunda turma, dje de 07/05/2015; stj, agrg no 

aresp 386.429/sp, rel. ministra Regina Helena Costa, primeira turma, dje de 

17/04/2015. v. agravo regimental improvido. (Agrg noaresp 665.513/sp, 

Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 

22/09/2015, dje 02/10/2015). 3. Apelo desprovido.” (TJMT - Ap 64986/2017 

– Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides 

Kneip Baranjk, j, 22.1.2018, p. no DJE 13.4.2018) “REEXAME NECESSÁRIO 

– RECURSO DE APELAÇÃO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL – 

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO PARA O TRABALHO – 

REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – 

BENEFÍCIO INDEVIDO – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO – 

REEXAME PREJUDICADO. Não será concedido o auxílio-acidente ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, não resultarem sequelas que impliquem na redução 

da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (artigo 86 da Lei 

n. 8.213/91). “(...) Conforme entendimento firmado nesta Corte, no 

julgamento do Recurso Especial 1.108.298/SC, submetido ao rito do art. 

543-C do CPC, sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, "o 

auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui 

plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, 

portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, 

quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre 

configurado Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 670.113/SP, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/05/2015; 

STJ, AgRg no AREsp 386.429/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 

PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015. V. Agravo Regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 665.513/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 02/10/2015).” (TJMT - 

Apelação / Remessa Necessária 165619/2016 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 1.8.2017, p. 

DJE 14.8.2017) No caso dos autos, como visto acima, as lesões sofridas 

pelo autor estão consolidadas, porém seu quadro atual é de plena 

capacidade laboral, uma vez que o exame pericial não apontou qualquer 

comprometimento ou redução da sua capacidade laborativa e não consta 

nos autos outra prova apta a desconstituir a referida prova judicial. Assim, 

não tendo o autor comprovado fato constitutivo de seu direito ao benefício 

de auxílio-acidente, não há se falar em acolhimento do pedido. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

auxílio-acidente, por não restar configurada a redução da capacidade 

laboral do autor, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §

§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo 

o pagamento até que se perca a condição legal de necessitada, nos 

termos insertos no art. 98, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. Havendo recurso e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, neste caso, ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tendo em vista a 

comprovação de que não houve acidente de trabalho. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002155-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DO CARMO TULIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, ANDERSON DO CARMO TULIO, qualificado nos autos, propôs 
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“Ação de Concessão de Auxílio-acidente” em face do INSS – INSTITUTO 

DE SEGURIDADE SOCIAL, Autarquia Federal, igualmente qualificado, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário, ao argumento de ter 

sofrido redução de sua capacidade laboral. Relata ter sido vítima de 

acidente de trânsito, que ocasionou “fratura do membro superior direito” e 

o impediu de trabalhar no período de 7.11.2013 a 14.2.2014, 

permanecendo amparado pela Previdência Social, mediante a concessão 

de auxílio-doença. Argumenta que após a consolidação das lesões o INSS 

lhe deu alta, deixando de considerar a redução/limitação de sua 

capacidade laboral, já que não mais reúne condições de desenvolver suas 

atividades habituais como antes. Pede, pois, a procedência do pedido, com 

a condenação do réu à implantação do auxílio-acidente em 50% (cinquenta 

por cento) sobre o valor do auxílio-doença, bem como ao pagamento dos 

valores atrasados, desde a data da cessação do auxílio-doença 

(14.2.2014), além das 12 parcelas vincendas. Instrui a inicial com diversos 

documentos. Regularmente citado, o réu contesta o pleito, alegando, em 

síntese, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do 

benefício e, em caso de eventual condenação, pede sejam os juros e a 

correção monetária fixados de acordo com a Lei n. 9.494/97. Juntou 

extrato previdenciário. Em impugnação, o autor refuta todo o alegado na 

contestação. Realizou-se perícia médica, com a intimação das partes para 

manifestação sobre o laudo, tendo a parte autora registrado sua ciência, 

enquanto o réu nada falou. É o relatório. Decido. A concessão do 

benefício de auxílio-acidente, de acordo com o art. 86, da Lei 8213/91 

“será concedido, como indenização, ao segurado quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 

que habitualmente exercia” (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97). 

Nota-se, pois, que o auxílio-acidente é concedido como pagamento de 

indenização mensal ao segurado quando, após a consolidação de lesões 

decorrentes de acidente, resultar sequelas que impliquem a redução de 

sua capacidade para o labor, ou seja, diferentemente do auxílio-doença e 

da aposentadoria por invalidez, o objetivo desse benefício não é substituir 

a renda do trabalhador, mas complementá-la em virtude da limitação 

sofrida. Desse modo, para que obreiro faça jus ao benefício ele deve 

comprovar 1 – a ocorrência do acidente de qualquer natureza; 2 – a lesão 

em decorrência do acidente; 3 – a consolidação da lesão e a consequente 

redução da capacidade laborativa. Quanto ao acidente e à alegada 

redução da capacidade laborativa do autor, impende destacar que os 

documentos contidos nos autos comprovam ter ele sofrido um acidente 

automobilístico em 6.10.2013 e, por conta disso, se afastado do trabalho 

no período de 7.11.2013 a 14.2.2014, recebendo auxílio-doença (31). Seis 

meses depois, em 1.4.2014, realizada avaliação médica para fins de 

conciliação em processo concernente ao seguro obrigatório, constatou-se 

que o autor portava sequelas que, à época, foram classificadas como 

“dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas em 

parte a um (ou mais de um) segmento corporal da vítima” (sic), com 

incapacidade em grau 50% (cinquenta por cento) (pg. 4, Id. 5791721). 

Todavia, passados 3 (três) anos, quando da realização da perícia médica 

judicial designada nos autos, o Sr. Perito, Doutor João Leopoldo Baçan, ao 

examinar clinicamente o autor, relatou seu aspecto geral como sendo “bom 

estado geral, eupneico, calmo, colaborativo, lúcido e orientado em tempo e 

espaço, marcha eubásica. Apresenta força e tônus muscular 

preservados nos membros superiores, com cicatriz cirúrgica na face 

posterior do antebraço direito, sem sinais flogísticos. Apresenta punhos 

com arco de movimento preservado..” (sic – pg. 3, Id. 11846929). Em 

discussão, disse que: Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura 

do antebraço direito decorrente de acidente de transito ocorrido em 

outubro de 2013, tratado de forma cirúrgica, estando atualmente sem 

acompanhamento médico, tendo alta ambulatorial. Não apresenta 

comprometimento funcional ao exame clínico pericial que o incapacite para 

a sua atividade laborativa, estando estável sua patologia. (sic – pg. 4, Id. 

11846929). A todos os quesitos formulados pelas partes o Sr. Perito 

esclareceu não haver redução da capacidade laboral do periciando e 

emitiu o seu parecer com a seguinte assertiva: “com base nos elementos e 

fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacidade 

laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.” (pg. 4, Id. 

11846929). Como se vê, apesar de o autor ter permanecido incapacitado 

por um determinado período, em razão das lesões ocasionadas pelo 

acidente sofrido no ano de 2013, depois de quatro anos, quando já 

consolidada a enfermidade, não lhe restaram sequelas que implicassem 

redução ou limitação de sua capacidade laboral. A jurisprudência 

mato-grossense tem compreendido que o auxílio-acidente só é devido 

quando constatada limitação ou comprometimento da capacidade 

laborativa do obreiro, segundo se infere dos julgados colacionado abaixo 

“mutatis mutandis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE –LAUDO 

PERICIAL – MORDEDURA DE ANIMAL VIVO - REGIÃO ABDOMINAL - 

PROFISSÃO FAXINEIRO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O 

TRABALHO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N. 8.213/91 NÃO 

PREENCHIDOS – BENEFÍCIO INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não 

será concedido o auxílio-acidente ao segurado quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

não resultarem sequelas que impliquem na redução da capacidade para o 

trabalho que habitualmente exercia (artigo 86 da Lei n. 8.213/91). 2. (...) 

Conforme entendimento firmado nesta Corte, no julgamento do Recurso 

Especial 1.108.298/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, sob a 

relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, "o auxílio-acidente visa 

indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de 

trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a 

comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o 

comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre 

configurado nesse sentido: stj, agrg no aresp 670.113/sp, rel. ministro 

mauro campbell marques, segunda turma, dje de 07/05/2015; stj, agrg no 

aresp 386.429/sp, rel. ministra Regina Helena Costa, primeira turma, dje de 

17/04/2015. v. agravo regimental improvido. (Agrg noaresp 665.513/sp, 

Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 

22/09/2015, dje 02/10/2015). 3. Apelo desprovido.” (TJMT - Ap 64986/2017 

– Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides 

Kneip Baranjk, j, 22.1.2018, p. no DJE 13.4.2018) “REEXAME NECESSÁRIO 

– RECURSO DE APELAÇÃO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL – 

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO PARA O TRABALHO – 

REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – 

BENEFÍCIO INDEVIDO – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO – 

REEXAME PREJUDICADO. Não será concedido o auxílio-acidente ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, não resultarem sequelas que impliquem na redução 

da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (artigo 86 da Lei 

n. 8.213/91). “(...) Conforme entendimento firmado nesta Corte, no 

julgamento do Recurso Especial 1.108.298/SC, submetido ao rito do art. 

543-C do CPC, sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, "o 

auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui 

plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, 

portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, 

quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre 

configurado Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 670.113/SP, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/05/2015; 

STJ, AgRg no AREsp 386.429/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 

PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015. V. Agravo Regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 665.513/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 02/10/2015).” (TJMT - 

Apelação / Remessa Necessária 165619/2016 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 1.8.2017, p. 

DJE 14.8.2017) No caso dos autos, como visto acima, as lesões sofridas 

pelo autor estão consolidadas, porém seu quadro atual é de plena 

capacidade laboral, uma vez que o exame pericial não apontou qualquer 

comprometimento ou redução da sua capacidade laborativa e não consta 

nos autos outra prova apta a desconstituir a referida prova judicial. Assim, 

não tendo o autor comprovado fato constitutivo de seu direito ao benefício 

de auxílio-acidente, não há se falar em acolhimento do pedido. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

auxílio-acidente, por não restar configurada a redução da capacidade 

laboral do autor, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §

§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo 

o pagamento até que se perca a condição legal de necessitada, nos 

termos insertos no art. 98, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. Havendo recurso e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, neste caso, ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tendo em vista a 

comprovação de que não houve acidente de trabalho. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000385-15.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CONCEICAO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SOUZA, qualificada nos autos, 

propôs "Ação de Concessão de Benefício Assistencial c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela Liminar Inaudita Altera Pars", em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos expostos na peça primeira, requerendo a implantação do 

benefício. O pedido veio instruído com documentos. Em despacho 

inaugural, foi ordenada a intimação das partes para se manifestarem 

sobre o fato haver outra ação idêntica a esta, distribuída sob número 

1008291-90.2017.811.0002, tendo a parte autora manifestado pela 

desistência do feito, enquanto o INSS contestou a ação. É a síntese do 

necessário. Decido. No caso em comento, diante da desistência 

expressada na petição (Id. 12710640) pela parte autora, e considerando 

que o requerido ainda não foi citado, apenas intimado acerca da provável 

litispendência, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo o pedido, declarando extinto o feito, sem resolução do mérito. 

Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se 

arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001244-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO MACHADO PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE RECEITA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

Procurador Geral do Município de Várzea Grande (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. O INSTITUTO MACHADO PEREIRA, pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente qualificada nos autos, impetrou Mandado de 

Segurança contra ato praticado pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – 

MT - Sra. Prefeita Lucimar Sacre de Campos e pelo SECRETÁRIO DE 

RECEITA, alegando, em síntese, ser empresa do ramo de medicina 

ambulatorial, com recursos para realização de exames complementares 

desde 24.2.2016, estando, porém, impontual com o recolhimento dos 

tributos municipais, em virtude da atual crise financeira que assola as 

empresas nacionais. Disse que, em virtude desse inadimplemento, foi 

impedida de exercer seu direito de emitir notas fiscais através do sistema 

da Prefeitura Municipal de Várzea Grande – Secretaria de Receita 

Estadual – Setor de Tributos. Esclareceu, porém, inexistir qualquer 

formalização negativa e que simplesmente ao abrir o site de emissão de 

notas fiscais, verificou não constar o campo “Opção de Emissão de Notas 

Fiscais”, conforme demonstra o incluso extrato do site de nota fiscal 

serviço eletrônico da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. Assim, com 

suporte no art. 5º, LXIX, c/c o parágrafo único do art. 170, ambos da CF, 

pugnou, em sede liminar, pela concessão da segurança, a fim de que 

fosse determinada à autoridade coatora a imediata liberação da emissão 

de notas fiscais e, no mérito, a confirmação da liminar, com a declaração 

de ilegalidade do ato coator. A inicial veio acompanhada de diversos 

documentos. Em suas informações, a autoridade administrativa com 

representação judicial informou, inicialmente, o cumprimento da liminar, 

alegando, no mérito, que a empresa impetrante estava impedida de emitir 

notas fiscais porque seu cadastro junto à municipalidade estava suspenso 

e não por inadimplência. Esclareceu que, mesmo notificada, a empresa 

não regularizou o seu cadastro e que também deixou de responder à 

notificação n. 2132542/2018, que solicitava não apenas a regularização 

financeira, mas cadastral, mediante apresentação do contrato social 

consolidado e, o que não foi atendido. Assim, sustentando não haver 

certeza e liquidez do direito invocado, pugnou pela denegação da 

segurança. Instado a se manifestar, o Ministério Público foi favorável ao 

deferimento do pleito. É o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o 

procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o 

presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei, com 

a verificação quanto à apontada ilegalidade no ato praticado pelos 

impetrados de impedir a impetrante de emitir notas Como já descrito acima 

e verificado nos documentos que acompanham a inicial, a impetrante atua 

no ramo de atividade médica ambulatorial com recursos para realização de 

exames complementares e, em virtude de dificuldades financeiras, deixou 

de recolher seus tributos, ensejando, assim, o bloqueio da emissão de 

notas fiscais pela autoridade coatora, o que restou comprovado nos 

autos, por meio do documento inserido no Id. 11830911. A parte impetrada, 

por sua vez, justifica que o bloqueio não se deu unicamente por 

inadimplência, mas porque a impetrante deixou de atender à notificação de 

atualização cadastral da empresa. Já na decisão primeira restou 

consignando que o Supremo Tribunal Federal adotou posicionamento que 

veda medidas restritivas à atividade do contribuinte, em especial 

providências coativas que dificultem ou impeçam o desempenho da 

atividade, sob pena de se ferir o princípio do livre exercício de sua 

atividade econômica (parágrafo único, art. 170, CF), in verbis: “Súmula 

547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira 

estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas 

atividades profissionais.” No mesmo sentido, a jurisprudência pátria tem se 

posicionado no sentido de que o condicionamento de emissão de notas 

fiscais ao adimplemento de débitos fiscais fere direito líquido e certo do 

contribuinte, uma vez que a Administração Pública dispõe de meios 

próprios para a cobrança de seus créditos. Confere-se isso, nos julgados 

a baixo transcritos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E 

MORAL E TUTELA ANTECIPADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - EMISSÃO DE NOTAS 

FISCAIS ELETRÔNICAS – EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM A FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS - CONDICIONAMENTO À SUA 

QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO 

COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTO QUE O FISCO ENTENDE 

DEVIDO - OFENSA AOS ART. 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CARTA 

MAGNA E SÚMULA 547 DO STF – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL – PEDIDOS IMPROCEDENTES – AUSÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS LEGAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

ARBITRAMENTO – MODERAÇÃO – MANTENÇA DO QUANTUM – RECURSO 

CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. (...) 2 - Mostra-se abusiva e ilegal a 

negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de talonários de 

Notas Fiscais ao pagamento de débitos que entende devido pelo 

contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios 

próprios para cobrança de seus créditos. 3 – A sanção por via oblíqua 

objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade 

comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática 

vedada pelos Tribunais Superiores, a teor do art. 170, parágrafo único, da 

Carta Magna e da Súmula 547/STF. (...).” (TJMT – Ap 77776/2014, Desa. 

Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 

8.9.2015, DJE 16.9.2015 – destaquei). “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA –MANDADO DE SEGURANÇA – IMPRESSÃO DE NOTAS 

FISCAIS – NEGATIVA PELO FISCO – CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE DÉBITOS – ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Configura-se 

ilegal o ato do Fisco Municipal que condiciona a emissão de notas fiscais 

ao pagamento de débitos correspondentes, dado que a Administração 

Pública dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.” ((TJMT 

- ReeNec 74116/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 15.4.2014, DJE 29.4.2014 - destaquei). 

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -EMISSÃO DE 

NOTAS FISCAIS VINCULADA À EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS 

EM DÉBITO - VEDAÇÃO DE MEIOS COERCITIVOS PARA COBRANÇA DE 

IMPOSTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A vinculação de autorização 

de emissão de notas fiscais à exigência de prévio pagamento de tributos 

em débito se mostra incompatível com a ordem constitucional. 2. Esse meio 

coercitivo de cobrança de imposto coloca em risco a atividade econômica 

do contribuinte. 3. Sentença mantida. (TJMG - Reexame Necessário-Cv 

1.0188.13.007733-5/001, Rel. Des. Renato Dresch, 4ª Câmara Cível, j. 

12.3.2015, publicação da súmula em 19.3.2015 - destaquei). Como se vê, 
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o entendimento firmado na jurisprudência está embasado na regra 

constitucional do livre exercício de atividade econômica, que está 

intrinsicamente atrelada à emissão de notas fiscais, fato imprescindível 

para o pleno exercício das atividades da empresa impetrante. Ora, se o 

objetivo dos julgados é proteger o exercício da atividade empresarial, há 

que se reconhecer que a empresa não pode ser impedida de emitir notas 

fiscais simplesmente porque deixou de recolher seus tributos ou porque 

não realizou a sua atualização cadastral dentro do prazo estabelecido. 

Até porque, se a empresa estiver impedida de realizar suas atividades por 

conta da não emissão de notas fiscais, não poderá captar fundos e, 

consequentemente, permanecerá insolvente com suas obrigações 

financeiras e tributárias. Além disso, como bem se infere dos documentos 

carreados aos autos pela autoridade impetrada, a empresa foi notificada 

para regularizar o seu cadastro, sob pena de multa, interdição, inscrição 

em dívida ativa, protesto, inserção em cadastro de inadimplentes e 

execução fiscal, não havendo, portanto, qualquer menção quanto ao 

bloqueio de emissão de notas fiscais (Id. 12543372). Desta feita, nenhuma 

dúvida resta quanto ao direito líquido e certo da impetrante de obter o 

desbloqueio de seu cadastro para emissão de notas fiscais, 

independentemente de possuir débitos fiscais ou de ter atualizado o seu 

cadastro junto à municipalidade. Diante do exposto, concedo a segurança, 

julgando procedente o pedido formulado no Mandado de Segurança 

impetrado pelo Instituto Machado Pereira contra ato praticado pelo 

Secretário Municipal de Receita e pela Prefeita o Município de Várzea 

Grande Sra. Lucimar Sacre de Campos, confirmando a liminar já 

concedida, bem como declarando extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar os impetrados nas custas e nos honorários advocatícios em 

razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da 

Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Após o trânsito em julgado, proceda-se 

às baixas de estilo e, em seguida, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001244-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO MACHADO PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE RECEITA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

Procurador Geral do Município de Várzea Grande (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. O INSTITUTO MACHADO PEREIRA, pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente qualificada nos autos, impetrou Mandado de 

Segurança contra ato praticado pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – 

MT - Sra. Prefeita Lucimar Sacre de Campos e pelo SECRETÁRIO DE 

RECEITA, alegando, em síntese, ser empresa do ramo de medicina 

ambulatorial, com recursos para realização de exames complementares 

desde 24.2.2016, estando, porém, impontual com o recolhimento dos 

tributos municipais, em virtude da atual crise financeira que assola as 

empresas nacionais. Disse que, em virtude desse inadimplemento, foi 

impedida de exercer seu direito de emitir notas fiscais através do sistema 

da Prefeitura Municipal de Várzea Grande – Secretaria de Receita 

Estadual – Setor de Tributos. Esclareceu, porém, inexistir qualquer 

formalização negativa e que simplesmente ao abrir o site de emissão de 

notas fiscais, verificou não constar o campo “Opção de Emissão de Notas 

Fiscais”, conforme demonstra o incluso extrato do site de nota fiscal 

serviço eletrônico da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. Assim, com 

suporte no art. 5º, LXIX, c/c o parágrafo único do art. 170, ambos da CF, 

pugnou, em sede liminar, pela concessão da segurança, a fim de que 

fosse determinada à autoridade coatora a imediata liberação da emissão 

de notas fiscais e, no mérito, a confirmação da liminar, com a declaração 

de ilegalidade do ato coator. A inicial veio acompanhada de diversos 

documentos. Em suas informações, a autoridade administrativa com 

representação judicial informou, inicialmente, o cumprimento da liminar, 

alegando, no mérito, que a empresa impetrante estava impedida de emitir 

notas fiscais porque seu cadastro junto à municipalidade estava suspenso 

e não por inadimplência. Esclareceu que, mesmo notificada, a empresa 

não regularizou o seu cadastro e que também deixou de responder à 

notificação n. 2132542/2018, que solicitava não apenas a regularização 

financeira, mas cadastral, mediante apresentação do contrato social 

consolidado e, o que não foi atendido. Assim, sustentando não haver 

certeza e liquidez do direito invocado, pugnou pela denegação da 

segurança. Instado a se manifestar, o Ministério Público foi favorável ao 

deferimento do pleito. É o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o 

procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o 

presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei, com 

a verificação quanto à apontada ilegalidade no ato praticado pelos 

impetrados de impedir a impetrante de emitir notas Como já descrito acima 

e verificado nos documentos que acompanham a inicial, a impetrante atua 

no ramo de atividade médica ambulatorial com recursos para realização de 

exames complementares e, em virtude de dificuldades financeiras, deixou 

de recolher seus tributos, ensejando, assim, o bloqueio da emissão de 

notas fiscais pela autoridade coatora, o que restou comprovado nos 

autos, por meio do documento inserido no Id. 11830911. A parte impetrada, 

por sua vez, justifica que o bloqueio não se deu unicamente por 

inadimplência, mas porque a impetrante deixou de atender à notificação de 

atualização cadastral da empresa. Já na decisão primeira restou 

consignando que o Supremo Tribunal Federal adotou posicionamento que 

veda medidas restritivas à atividade do contribuinte, em especial 

providências coativas que dificultem ou impeçam o desempenho da 

atividade, sob pena de se ferir o princípio do livre exercício de sua 

atividade econômica (parágrafo único, art. 170, CF), in verbis: “Súmula 

547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira 

estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas 

atividades profissionais.” No mesmo sentido, a jurisprudência pátria tem se 

posicionado no sentido de que o condicionamento de emissão de notas 

fiscais ao adimplemento de débitos fiscais fere direito líquido e certo do 

contribuinte, uma vez que a Administração Pública dispõe de meios 

próprios para a cobrança de seus créditos. Confere-se isso, nos julgados 

a baixo transcritos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E 

MORAL E TUTELA ANTECIPADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - EMISSÃO DE NOTAS 

FISCAIS ELETRÔNICAS – EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM A FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS - CONDICIONAMENTO À SUA 

QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO 

COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTO QUE O FISCO ENTENDE 

DEVIDO - OFENSA AOS ART. 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CARTA 

MAGNA E SÚMULA 547 DO STF – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL – PEDIDOS IMPROCEDENTES – AUSÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS LEGAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

ARBITRAMENTO – MODERAÇÃO – MANTENÇA DO QUANTUM – RECURSO 

CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. (...) 2 - Mostra-se abusiva e ilegal a 

negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de talonários de 

Notas Fiscais ao pagamento de débitos que entende devido pelo 

contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios 

próprios para cobrança de seus créditos. 3 – A sanção por via oblíqua 

objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade 

comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática 

vedada pelos Tribunais Superiores, a teor do art. 170, parágrafo único, da 

Carta Magna e da Súmula 547/STF. (...).” (TJMT – Ap 77776/2014, Desa. 

Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 

8.9.2015, DJE 16.9.2015 – destaquei). “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA –MANDADO DE SEGURANÇA – IMPRESSÃO DE NOTAS 

FISCAIS – NEGATIVA PELO FISCO – CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE DÉBITOS – ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Configura-se 

ilegal o ato do Fisco Municipal que condiciona a emissão de notas fiscais 

ao pagamento de débitos correspondentes, dado que a Administração 

Pública dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.” ((TJMT 

- ReeNec 74116/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 15.4.2014, DJE 29.4.2014 - destaquei). 

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -EMISSÃO DE 

NOTAS FISCAIS VINCULADA À EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS 
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EM DÉBITO - VEDAÇÃO DE MEIOS COERCITIVOS PARA COBRANÇA DE 

IMPOSTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A vinculação de autorização 

de emissão de notas fiscais à exigência de prévio pagamento de tributos 

em débito se mostra incompatível com a ordem constitucional. 2. Esse meio 

coercitivo de cobrança de imposto coloca em risco a atividade econômica 

do contribuinte. 3. Sentença mantida. (TJMG - Reexame Necessário-Cv 

1.0188.13.007733-5/001, Rel. Des. Renato Dresch, 4ª Câmara Cível, j. 

12.3.2015, publicação da súmula em 19.3.2015 - destaquei). Como se vê, 

o entendimento firmado na jurisprudência está embasado na regra 

constitucional do livre exercício de atividade econômica, que está 

intrinsicamente atrelada à emissão de notas fiscais, fato imprescindível 

para o pleno exercício das atividades da empresa impetrante. Ora, se o 

objetivo dos julgados é proteger o exercício da atividade empresarial, há 

que se reconhecer que a empresa não pode ser impedida de emitir notas 

fiscais simplesmente porque deixou de recolher seus tributos ou porque 

não realizou a sua atualização cadastral dentro do prazo estabelecido. 

Até porque, se a empresa estiver impedida de realizar suas atividades por 

conta da não emissão de notas fiscais, não poderá captar fundos e, 

consequentemente, permanecerá insolvente com suas obrigações 

financeiras e tributárias. Além disso, como bem se infere dos documentos 

carreados aos autos pela autoridade impetrada, a empresa foi notificada 

para regularizar o seu cadastro, sob pena de multa, interdição, inscrição 

em dívida ativa, protesto, inserção em cadastro de inadimplentes e 

execução fiscal, não havendo, portanto, qualquer menção quanto ao 

bloqueio de emissão de notas fiscais (Id. 12543372). Desta feita, nenhuma 

dúvida resta quanto ao direito líquido e certo da impetrante de obter o 

desbloqueio de seu cadastro para emissão de notas fiscais, 

independentemente de possuir débitos fiscais ou de ter atualizado o seu 

cadastro junto à municipalidade. Diante do exposto, concedo a segurança, 

julgando procedente o pedido formulado no Mandado de Segurança 

impetrado pelo Instituto Machado Pereira contra ato praticado pelo 

Secretário Municipal de Receita e pela Prefeita o Município de Várzea 

Grande Sra. Lucimar Sacre de Campos, confirmando a liminar já 

concedida, bem como declarando extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar os impetrados nas custas e nos honorários advocatícios em 

razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da 

Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Após o trânsito em julgado, proceda-se 

às baixas de estilo e, em seguida, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003412-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, LEANDRO APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Auxílio-acidente” em face do INSS – INSTITUTO 

DE SEGURIDADE SOCIAL, Autarquia Federal, igualmente qualificado, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário, ao argumento de ter 

sofrido redução de sua capacidade laboral. Relata ter sido vítima de 

acidente de trânsito, que ocasionou “fratura da mão direita e pé esquerdo” 

e o impediu de trabalhar no período de 22.10.2015 a 7.2.2016, 

permanecendo amparado pela Previdência Social, mediante a concessão 

de auxílio-doença. Argumenta que após a consolidação das lesões o INSS 

lhe deu alta, deixando de considerar a redução/limitação de sua 

capacidade laboral, já que não mais reúne condições de desenvolver suas 

atividades habituais como antes. Pede, pois, a procedência do pedido, com 

a condenação do réu à implantação do auxílio-acidente em 50% (cinquenta 

por cento) sobre o valor do auxílio-doença, bem como ao pagamento dos 

valores atrasados, desde a data da cessação do auxílio-doença 

(7.2.2016), além das 12 parcelas vincendas. Instrui a inicial com diversos 

documentos. Regularmente citado, o réu contesta o pleito, alegando, em 

síntese, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do 

benefício e, em caso de eventual condenação, pede sejam os juros e a 

correção monetária fixados de acordo com a Lei n. 9.494/97. Realizou-se 

perícia médica, cujo laudo foi impugnado pela parte autora, que alega 

haver contradição entre o parecer do perito judicial e o material juntado 

aos autos com a inicial, que concluiu pela existência de sequelas 

definitivas/permanentes no membro lesionado, apontando incapacidade 

funcional e permanente, avaliada em 50% de perda. Por tais motivos, 

requer a realização da audiência de instrução para oitiva do Sr. Perito, nos 

termos do art. 477, § 3º, do CPC. O réu deixou decorrer o prazo em 

branco. É o relatório. Decido. Inicialmente, antes de adentrar o mérito, 

cumpre assinalar que a impugnação ao laudo pericial não merece guarida, 

tendo em vista que o referido laudo mostrou-se objetivo e esclarecedor 

quando à condição física do periciando, cuja conclusão médica se 

estabeleceu por meio de exame clínico e documental, cabendo salientar, 

nesse particular, que ao autor incumbe o dever de subsidiar o ato pericial 

com a apresentação de exames médicos atuais, o que, todavia, 

aconteceu. Cumpre esclarecer, ainda, que o laudo médico trazido com a 

inicial e tido como contrário ao parecer do Perito Judicial, trata de 

documento unilateral que não pode ser acolhido como prova absoluta da 

condição física do autor, sobretudo por ter sido realizado há um ano antes 

da perícia feita nos autos (20.5.2016) e pouco tempo depois das lesões, 

ocasião em que a condição física do obreiro certamente era outra. Desta 

feita, não se visualizando irregularidades ou inconsistências no laudo 

pericial impugnado, especialmente porque o próprio periciando deixou de 

trazer aos autos laudos, exames ou prescrições médicas que 

corroborassem a conclusão pericial, indefiro o pedido de realização da 

audiência de instrução. Quanto ao mérito, cabe assinalar que a concessão 

do benefício de auxílio-acidente, de acordo com o art. 86, da Lei 8213/91 

“será concedido, como indenização, ao segurado quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 

que habitualmente exercia” (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97). 

Nota-se, pois, que o auxílio-acidente é concedido como pagamento de 

indenização mensal ao segurado quando, após a consolidação de lesões 

decorrentes de acidente, resultar sequelas que impliquem a redução de 

sua capacidade para o labor, ou seja, diferentemente do auxílio-doença e 

da aposentadoria por invalidez, o objetivo desse benefício não é substituir 

a renda do trabalhador, mas complementá-la em virtude da limitação 

sofrida. Desse modo, para que obreiro faça jus ao benefício ele deve 

comprovar 1 – a ocorrência do acidente de qualquer natureza; 2 – a lesão 

em decorrência do acidente; 3 – a consolidação da lesão e a consequente 

redução da capacidade laborativa. Quanto ao acidente e à alegada 

redução da capacidade laborativa do autor, impende destacar que os 

documentos contidos nos autos comprovam ter ele sofrido um acidente 

automobilístico em 29.8.2015 e, por conta disso, se afastado do trabalho 

no período de 22.10.2015 a 7.2.2016, recebendo auxílio-doença (31). 

Nove meses depois, em 20.5.2016, realizada avaliação médica para fins 

de conciliação em processo concernente ao seguro obrigatório, 

constatou-se que o autor portava sequelas que, à época, foram 

classificadas como “dano anatômico e/ou funcional permanente que 

comprometa apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da 

vítima” (sic), com incapacidade em grau 50% (cinquenta por cento) (sic – 

pgs. 13-14, Id. 6869748). Todavia, passado 1 (um) ano, quando da 

realização da perícia médica judicial designada nos autos, o Sr. Perito, 

Doutor João Leopoldo Baçan, ao examinar clinicamente o autor, relatou 

seu aspecto geral como sendo “bom estado geral, eupneico, com força e 

tônus muscular preservados nos membros superiores e inferiores. 

Murmúrio vesicular audível universalmente, sem ruídos adventícios, 

expansibilidade pulmonar preservada, som claro pulmonar à percussão. 

Apresenta cicatriz cirúrgica queloideana em região infraesternal, com 

extensão para cicatriz umbilical. Apresenta tornozelos com arco de 

movimento preservado e sem sinais flogísticos. Pododáctilos com arco de 

movimento preservado.” (sic – pgs. 3-4, Id. 9101384). Em discussão, disse 

que: Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do 4º e 5º 

pododáctilo (dedos do pé) esquerdo e de traumatismo torácico ocorrido 

em agosto de 2015, com o histórico de tratamento clínico/cirúrgico, 

estando atualmente sem acompanhamento médico. Não apresenta 

comprometimento funcional ao exame clínico pericial que o incapacite para 

a sua atividade laboral habitual, como também não apresenta redução de 

sua capacidade laborativa, necessitando de maior esforço para a sua 

realização. (sic – pg. 4, Id. 9101384). A todos os quesitos formulados 

pelas partes o Sr. Perito esclareceu não haver redução da capacidade 

laboral do periciando e emitiu o seu parecer com a seguinte assertiva: 

“com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando 

apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida 

independente.” (sic – pg. 4, Id. 9101384). Como se vê, apesar de o autor 

ter permanecido incapacitado por um determinado período, em razão das 
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lesões ocasionadas pelo acidente sofrido no ano de 2015, depois de 

quase três anos, quando já consolidada a enfermidade, não lhe restaram 

sequelas que implicassem redução ou limitação de sua capacidade laboral. 

A jurisprudência mato-grossense tem compreendido que o auxílio-acidente 

só é devido quando constatada limitação ou comprometimento da 

capacidade laborativa do obreiro, segundo se infere dos julgados 

colacionado abaixo “mutatis mutandis”: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AUXÍLIO-ACIDENTE –LAUDO PERICIAL – MORDEDURA DE ANIMAL VIVO - 

REGIÃO ABDOMINAL - PROFISSÃO FAXINEIRO - AUSÊNCIA DE 

INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI 

N. 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – BENEFÍCIO INDEVIDO – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Não será concedido o auxílio-acidente ao segurado 

quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de 

qualquer natureza, não resultarem sequelas que impliquem na redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (artigo 86 da Lei n. 

8.213/91). 2. (...) Conforme entendimento firmado nesta Corte, no 

julgamento do Recurso Especial 1.108.298/SC, submetido ao rito do art. 

543-C do CPC, sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, "o 

auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui 

plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, 

portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, 

quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre 

configurado nesse sentido: stj, agrg no aresp 670.113/sp, rel. ministro 

mauro campbell marques, segunda turma, dje de 07/05/2015; stj, agrg no 

aresp 386.429/sp, rel. ministra Regina Helena Costa, primeira turma, dje de 

17/04/2015. v. agravo regimental improvido. (Agrg noaresp 665.513/sp, 

Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 

22/09/2015, dje 02/10/2015). 3. Apelo desprovido.” (TJMT - Ap 64986/2017 

– Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides 

Kneip Baranjk, j, 22.1.2018, p. no DJE 13.4.2018) “REEXAME NECESSÁRIO 

– RECURSO DE APELAÇÃO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL – 

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO PARA O TRABALHO – 

REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – 

BENEFÍCIO INDEVIDO – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO – 

REEXAME PREJUDICADO. Não será concedido o auxílio-acidente ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, não resultarem sequelas que impliquem na redução 

da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (artigo 86 da Lei 

n. 8.213/91). “(...) Conforme entendimento firmado nesta Corte, no 

julgamento do Recurso Especial 1.108.298/SC, submetido ao rito do art. 

543-C do CPC, sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, "o 

auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui 

plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, 

portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, 

quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre 

configurado Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 670.113/SP, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/05/2015; 

STJ, AgRg no AREsp 386.429/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 

PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015. V. Agravo Regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 665.513/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 02/10/2015).” (TJMT - 

Apelação / Remessa Necessária 165619/2016 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 1.8.2017, p. 

DJE 14.8.2017) No caso dos autos, como visto acima, as lesões sofridas 

pelo autor estão consolidadas, porém seu quadro atual é de plena 

capacidade laboral, uma vez que o exame pericial não apontou qualquer 

comprometimento ou redução da sua capacidade laborativa e não consta 

nos autos outra prova apta a desconstituir a referida prova judicial. Assim, 

não tendo o autor comprovado fato constitutivo de seu direito ao benefício 

de auxílio-acidente, não há se falar em acolhimento do pedido. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

auxílio-acidente, por não restar configurada a redução da capacidade 

laboral do autor, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §

§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo 

o pagamento até que se perca a condição legal de necessitada, nos 

termos insertos no art. 98, do NCPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. Havendo recurso e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, neste caso, ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tendo em vista a 

comprovação de que não houve acidente de trabalho. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001285-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENCIR JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTENCIR JOSE DA SILVA OAB - MT8667/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. VALTENCIR JOSÉ DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

pessoa jurídica de direito público devidamente qualificada, alegando, em 

síntese, fazer jus ao terço de férias gozadas nos períodos de junho, julho, 

agosto, setembro e outubro de 2013. Relata ser servidor público municipal 

concursado e ter usufruídos da férias descritas, sem, contudo, ter 

percebido os respectivos terços, mesmo tendo pleiteado 

administrativamente, por meio do Processo n. 169634/2013. Pede, pois, a 

procedência do pedido, a fim de que o réu seja condenado ao pagamento 

das referidas verbas, além de honorários advocatícios. O pedido veio 

acompanhado de diversos documentos. Em contestação, o réu não se 

insurge contra a cobrança, esclarecendo, apenas, que os valores 

deverão ser corrigidos pelo INPC até 29.6.2009 e, a partir de então, pelos 

índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, a 

serem pagos por meio de Precatório. Em impugnação, o autor diz que o réu 

não questionou o pedido, devendo o pleito ser julgado antecipadamente, 

conforme descrito na inicial. É o relatório. Decido. O presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Conforme noticiam os autos, o 

autor servidor público municipal e, nessa condição usufruiu de suas férias 

no período de junho a outubro de 2013 e, por isso, pleiteia o 

correspondentes terços constitucionais tidos como não pagas pelo ente 

público demandado. Segundo se vê da contestação, o réu reconhece, 

tanto administrativamente (Id. 11850717) como judicialmente, o direito do 

autor às verbas pretendidas, pugnando unicamente pela aplicação da 

correção monetária pelo INPC até 29.6.2009 e, a partir de então, pelos 

índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, com 

pagamento por meio de Precatório. Desse modo, não havendo 

necessidade de maior perquirição acerca da cobrança, com fulcro no art. 

487, III, “a”, do CPC, homologo o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na presente ação de cobrança, condenando o réu ao 

pagamento do terço de férias devido ao servidor nos períodos de junho a 

outubro de 2013, declarando extinto o feito com resolução do mérito. Os 

valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros 

de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. De acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o apenas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 

Processo não sujeito ao reexame necessário (art. 496, CPC). Transitada 

em julgado, intime-se a parte autora para executar a sentença. Havendo 

interposição de apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004904-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RIBEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, VERA LUCIA RIBEIRO DE JESUS, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Benefício por Incapacidade: Auxílio-Doença ou 

Aposentadoria por Invalidez” em face do INSTITUTO NACIONAL DE 
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SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando a concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez porque, segundo alega, 

está incapacitada para o trabalho, conforme exames e laudos médicos 

carreados com a inicial. Relatou ser segurada da Previdência Social e 

portadora de doenças incapacitantes “CID M79.0 reumatismo CID I83.9, 

varizes dos membros inferiores, CID F32 episódios depressivos, CID 

M79.7 Fibromialgia”, não reunindo condições para trabalhar. Disse que o 

INSS negou o seu pedido administrativo, mesmo estando incapacitada, 

pugnando pela procedência do pleito. O pedido veio acompanhado de 

diversos documentos. A antecipação de tutela foi indeferida no despacho 

inaugural. Em contestação, o réu alega, em prejudicial de mérito, a 

prescrição quinquenal, sustentando, no mérito, não terem sido 

preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios, 

pugnando pela improcedência do pleito. Em caso de eventual condenação, 

pede a fixação dos juros e da correção monetária nos termos da Lei n. 

9.494/1997 e o termo inicial do benefício como sendo a data da realização 

da perícia judicial. Realizou-se perícia médica (Id. 11847138). Houve 

intimação das partes para manifestação sobre a perícia, tendo a autora 

questionado a especialização do perito, requerendo a nomeação de outro, 

caso não seja julgado procedente o pedido. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, antes de adentrar o mérito, cumpre assinalar que a 

impugnação ao laudo pericial não merece guarida, tendo em vista que o 

referido laudo mostrou-se objetivo e esclarecedor quando à condição 

física da pericianda, conforme se demonstrará na sequência, cabendo 

salientar que o parecer do Sr. Perito está embasado não apenas no exame 

clínico realizado, mas nos documentos contidos nos autos, especialmente 

naqueles trazidos aos autos pela própria autora. É de se pontuar, também, 

que o Doutor João Leopoldo Baçan, médico nomeado nos autos, é 

Pós-graduado em Perícia Médica pela Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás e em Auditoria em Saúde pela UNINTER e possui vasta experiência 

em perícias médicas judiciais perante os juízos das varas cíveis e 

fazendárias das comarcas de Cuiabá, Várzea Grande, Chapada dos 

Guimarães, Sinop, Poconé e da Justiça Federal, conforme currículo 

depositado nos arquivos do juízo e disponível à parte, o que afasta a 

alegação de que o profissional não possui especialização na área. No 

tocante ao mérito, cumpre assinalar que a concessão dos benefícios de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da 

Previdência Social. Sobre a qualidade de segurada da autora a carência 

do benefício, verifica-se que ambas foram comprovadas por meio do 

Extrato Previdenciário – CNIS da autora, na qual consta o registro do seu 

último vínculo empregatício em 15.9.2014 a 31.3.2016 (Id. 9503824) e só 

serão desconstruídas se esta não conseguir comprovar que deixou de 

contribuir com a Previdência Social por motivo de incapacidade. Resta, 

portanto, verificar se, de fato, ela está incapacitada para desempenhar 

suas funções laborativas. Os dois únicos documentos médicos carreados 

aos autos dão conta de que a autora sofre de problemas na coluna, o que 

foi confirmado pelo médico perito nomeado nos autos, que assim 

descreveu: “Periciando com o diagnóstico de transtorno dos discos 

lombares com radiculopatia, associado a lombalgia crônica, reumatismo e 

varizes nos membros inferiores, estando em acompanhamento médico e 

em o uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao 

exame clínico-pericial que a incapacite para a sua atividade laborativa, 

estando estável sua patologia.” (pg. 74 – Id. 11847138 - destaquei) Em 

resposta aos quesitos, foi preciso ao afirmar que a autora “não apresenta 

limitação para a realização de suas atividades diárias e laborativas” (pg. 

74 – Id. 11847138) Concluiu afirmando que: “com base nos elementos e 

fatos expostos, concluiu-se que a periciada não apresenta incapacidade 

laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.” (pg. 74 – Id. 

11847138) Nesse passo, presume-se estar correto o parecer médico 

administrativo do INSS que considerou a autora apta para o labor ao negar 

o restabelecimento do benefício, mesmo porque nenhum dos documentos 

médicos trazidos aos autos pelas partes possui força a desconstituir o 

referido parecer, tampouco o laudo médico judicial. Desse modo, não 

tendo a autora comprovado fato constitutivo de seu direito ao 

auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez, por não ter comprovado a 

sua inaptidão laboral, não há se falar em acolhimento do pedido. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

auxílio-doença, declarando extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, 

suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de necessitada, 

nos termos insertos no art. 98, do CPC. Havendo interposição de recurso 

e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à instância 

superior para os devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004904-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RIBEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, VERA LUCIA RIBEIRO DE JESUS, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Benefício por Incapacidade: Auxílio-Doença ou 

Aposentadoria por Invalidez” em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando a concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez porque, segundo alega, 

está incapacitada para o trabalho, conforme exames e laudos médicos 

carreados com a inicial. Relatou ser segurada da Previdência Social e 

portadora de doenças incapacitantes “CID M79.0 reumatismo CID I83.9, 

varizes dos membros inferiores, CID F32 episódios depressivos, CID 

M79.7 Fibromialgia”, não reunindo condições para trabalhar. Disse que o 

INSS negou o seu pedido administrativo, mesmo estando incapacitada, 

pugnando pela procedência do pleito. O pedido veio acompanhado de 

diversos documentos. A antecipação de tutela foi indeferida no despacho 

inaugural. Em contestação, o réu alega, em prejudicial de mérito, a 

prescrição quinquenal, sustentando, no mérito, não terem sido 

preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios, 

pugnando pela improcedência do pleito. Em caso de eventual condenação, 

pede a fixação dos juros e da correção monetária nos termos da Lei n. 

9.494/1997 e o termo inicial do benefício como sendo a data da realização 

da perícia judicial. Realizou-se perícia médica (Id. 11847138). Houve 

intimação das partes para manifestação sobre a perícia, tendo a autora 

questionado a especialização do perito, requerendo a nomeação de outro, 

caso não seja julgado procedente o pedido. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, antes de adentrar o mérito, cumpre assinalar que a 

impugnação ao laudo pericial não merece guarida, tendo em vista que o 

referido laudo mostrou-se objetivo e esclarecedor quando à condição 

física da pericianda, conforme se demonstrará na sequência, cabendo 

salientar que o parecer do Sr. Perito está embasado não apenas no exame 

clínico realizado, mas nos documentos contidos nos autos, especialmente 

naqueles trazidos aos autos pela própria autora. É de se pontuar, também, 

que o Doutor João Leopoldo Baçan, médico nomeado nos autos, é 

Pós-graduado em Perícia Médica pela Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás e em Auditoria em Saúde pela UNINTER e possui vasta experiência 

em perícias médicas judiciais perante os juízos das varas cíveis e 

fazendárias das comarcas de Cuiabá, Várzea Grande, Chapada dos 

Guimarães, Sinop, Poconé e da Justiça Federal, conforme currículo 

depositado nos arquivos do juízo e disponível à parte, o que afasta a 

alegação de que o profissional não possui especialização na área. No 

tocante ao mérito, cumpre assinalar que a concessão dos benefícios de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da 

Previdência Social. Sobre a qualidade de segurada da autora a carência 

do benefício, verifica-se que ambas foram comprovadas por meio do 

Extrato Previdenciário – CNIS da autora, na qual consta o registro do seu 

último vínculo empregatício em 15.9.2014 a 31.3.2016 (Id. 9503824) e só 

serão desconstruídas se esta não conseguir comprovar que deixou de 

contribuir com a Previdência Social por motivo de incapacidade. Resta, 
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portanto, verificar se, de fato, ela está incapacitada para desempenhar 

suas funções laborativas. Os dois únicos documentos médicos carreados 

aos autos dão conta de que a autora sofre de problemas na coluna, o que 

foi confirmado pelo médico perito nomeado nos autos, que assim 

descreveu: “Periciando com o diagnóstico de transtorno dos discos 

lombares com radiculopatia, associado a lombalgia crônica, reumatismo e 

varizes nos membros inferiores, estando em acompanhamento médico e 

em o uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao 

exame clínico-pericial que a incapacite para a sua atividade laborativa, 

estando estável sua patologia.” (pg. 74 – Id. 11847138 - destaquei) Em 

resposta aos quesitos, foi preciso ao afirmar que a autora “não apresenta 

limitação para a realização de suas atividades diárias e laborativas” (pg. 

74 – Id. 11847138) Concluiu afirmando que: “com base nos elementos e 

fatos expostos, concluiu-se que a periciada não apresenta incapacidade 

laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.” (pg. 74 – Id. 

11847138) Nesse passo, presume-se estar correto o parecer médico 

administrativo do INSS que considerou a autora apta para o labor ao negar 

o restabelecimento do benefício, mesmo porque nenhum dos documentos 

médicos trazidos aos autos pelas partes possui força a desconstituir o 

referido parecer, tampouco o laudo médico judicial. Desse modo, não 

tendo a autora comprovado fato constitutivo de seu direito ao 

auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez, por não ter comprovado a 

sua inaptidão laboral, não há se falar em acolhimento do pedido. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

auxílio-doença, declarando extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, 

suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de necessitada, 

nos termos insertos no art. 98, do CPC. Havendo interposição de recurso 

e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à instância 

superior para os devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001868-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, ISMAEL ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV)” em face 

do MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, pessoa jurídica de 

direito público, objetivando, em síntese, o reconhecimento do seu direito à 

recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos em 

decorrência da conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 1994, 

com o consequente pagamento da diferença dessa correção referente 

aos 5 (cinco) anos que antecedem à propositura da ação. Argumenta que 

com a conversão da moeda antiga cruzeiro real para real os servidores 

públicos tiveram seus vencimentos reduzidos em 11,98%, afrontando o 

princípio constitucional da irredutibilidade do salário. Afirma que a questão 

já está amplamente debatida no Judiciário, com o reconhecimento do direito 

à recomposição salarial em razão do erro de cálculo ocorrido à época. 

Requer, assim, a condenação do réu na obrigação de incorporar os 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em sua remuneração, além 

de efetuar o pagamento das parcelas vencidas referentes aos últimos 

cinco anos anteriores à propositura da ação, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção 

monetária, bem como a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), em caso de descumprimento da ordem. Pede, ainda, seja o réu 

condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Junta diversos documentos. A 

liminar foi indeferida. Em contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a 

prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que o servidor não sofreu 

qualquer prejuízo salarial, pois foi nomeado em 2006 e ao tempo da 

conversão da moeda sequer existia o cargo por ele exercido e, ainda, 

assim, houve reestruturação da carreira, com a implementação de 

subsídio e consequente aumento salarial além do diferencial pretendido. 

Pede, pois, seja reconhecida a reestruturação da carreira e dos padrões 

remuneratórios dos servidores ocorrida em 2007, inclusive como termo 

final de eventuais parcelas devidas que estão prescritas por ser anterior 

ao quinquênio que antecede à propositura da ação, pugnando, ainda, pela 

improcedência do pedido. Em caso de eventual condenação, pede a 

apuração do percentual devido em fase de liquidação de sentença e junta 

documentos. Em impugnação, o autor refuta todo o alegado na 

contestação e pede o julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. 

O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não 

haver a necessidade de produção de outras provas, inclusive pericial, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da defasagem na 

remuneração do servidor, caso seja reconhecida, poderá ser realizada em 

liquidação de sentença. Esse tem sido o entendimento da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO 

DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. 

CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA CONVERSÃO DA URV. 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO 

EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 

83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o 

entendimento de que os critérios previstos na Lei n. 8.880/94 para a 

conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles 

federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 

sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em liquidação de sentença, há 

de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores 

públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em 

confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento 

em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 

1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 

13/6/2012.). Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 

1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 23/06/2015, 

DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM 

COMISSÃO – EXTENSÃO DOS DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – 

PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

AUSÊNCIA DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA – RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em 

cerceamento de defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da lide e desnecessária a produção da prova 

pericial, ante a decisão de que a apuração da defasagem seja feita na 

liquidação da sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por 

arbitramento, poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor 

da alegada diferença remuneratória, dada a errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – 

Apelação / Remessa Necessária 92928/2017 - Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – 

destaquei e sublinhei). Antes de adentrar o mérito, em relação à prejudicial 

de mérito, consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o 

art. 7º, XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: “São direitos 

dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 

de sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 
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Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 12.3.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas á servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 12.3.2013 a 12.3.2018. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 
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9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Diferenças 

Remuneratórias (URV) intentada por Ismael Antonio de Oliveira em face do 

Municipal de Nossa Senhora do Livramento, a fim de condenar este a 

incorporar à remuneração do servidor o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos a 

partir de 12.3.2013, devendo a incorporação incidir também sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração. Com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro extinto o feito com resolução do 

mérito. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [1] De 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o 

réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, 

neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo 

assim, condeno-o apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário 

(Súmula 490 STJ). Havendo interposição de apelação e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004382-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANY NADIR NOVAIS SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

ARIANY CARLA NOVAIS SILVA (EXECUTADO)

LAURETE D AVILA (EXECUTADO)

CARLOS FRANCISCO NOVAIS SILVA (EXECUTADO)

CENTRAL TELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME (EXECUTADO)

ARISTIDES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR OAB - MS8575 (ADVOGADO)

 

Vistos. Intime-se a parte executada/excipiente acerca do pedido Id. n. 

14031253, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001375-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (EXECUTADO)

VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A. (EXECUTADO)

VOTORANTIM PARTICIPACOES S.A. (EXECUTADO)

LUIZ ALBERTO DE CASTRO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública Estadual, por meio de seu procurador, em face de Votorantim 

Cimentos Brasil S. A. e de seus sócios, ante a existência de débitos, 

conforme certidão de dívida ativa. Em despacho inaugural foi determinada 
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a citação da parte executada e os demais atos executórios. Na sequência, 

a exequente pleiteia a extinção do feito, ante a quitação dos débitos pela 

parte executada. Foram opostos embargos à execução, nos quais a 

empresa embargante alegou que o débito exequendo estava sendo 

cobrado em duplicidade, uma vez que já havia sido liquidado por meio de 

parcelamento (71302/334/10/2012), o que foi reconhecido pela 

exequente/embargada, conforme se infere da decisão proferida nos autos 

n. 10056429-83.2016.8.11.0002 associados a este feito. É a síntese do 

necessário. Decido. Diante do pagamento do débito, conforme noticiado na 

petição retro, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

declaro extinta a execução. Tendo em vista que o pagamento foi anterior à 

citação da parte executada (71302/334/10/2012), condeno a exequente 

ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º 

e 4º, III, do CPC. Transitada em julgado e pagas as custas processuais, 

dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 318085 Nr: 14455-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DE MAGALHÃES

 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:

 (...) O Superior Tribunal de Justiça entendia anteriormente que na 

sucumbência recíproca, “cada parte deve suportar a verba advocatícia da 

proporção da sua derrota, bem como recebê-la na medida de sua vitória” 

(STJ-2ª T., REsp 13.526, Min. Pádua Ribeiro, j. 4.11.91), assim, se a 

condenação fosse em partes iguais e havendo compensação, 

evidentemente que não haveria pagamento a nenhuma das partes, uma 

vez que isso só seria possível se, após a compensação recíproca, 

houvesse saldo em favor do patrono de uma delas, que não era o 

caso.Nesse sentido:“Havendo sucumbência recíproca em igualdade de 

condições, cada parte arca com os honorários de seu patrono, vedada a 

execução de uma contra a outra, a esse respeito” . Portanto, se as verbas 

deveriam ter sido compensadas reciprocamente em igual proporção, é 

incabível a execução de honorários, como fez o exequente, tendo em 

vista que, apesar de o Novo Código de Processo Civil vedar a 

compensação de verbas honorárias (art. 85, § 14), a a sentença foi 

proferida ainda sob a égide da norma antiga. Desta feita, restando 

configurado o excesso de execução apontado, reconheço-o em seu 

precisos termos e, por consequência, homologo, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o cálculo de fls. 201-202, determinando a 

expedição da correspondente ordem requisitória. Condeno o exequente ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

do proveito econômico obtido (excesso de execução), nos termos do art. 

85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, levando-se em conta a natureza da causa e o 

tempo exigido para o serviço do profissional.Em virtude da gratuidade da 

justiça, suspendo a cobrança da verba honorária pelo prazo de 5 anos ou 

até quando cessada a condição do autor de beneficiário (art. 98, § 3º, do 

CPC).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 447266 Nr: 10564-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAURIDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAULO REIS ARAUJO - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO LUIS ARRUDA BASTOS 

- OAB:19862/O

 Visto...

Com fulcro no art. 1010, § 3°, do CPC, ordeno sejam remetidos os autos à 

instância superior para os devidos fins.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 241533 Nr: 2748-70.2010.811.0002

 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: MARINALVA SIMÕES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO HOSPITAR VIDA & SAÚDE S/S LTDA, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT, HOSPITAL SANTA 

ROSA, ALCINDO FERNANDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:OAB/MT 9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A-MT, ANA PAULA DE CASTRO SANDY - 

OAB:6572, ANDRE LUIZ CARDOSO SANTOS - OAB:OAB/MT 7.332-A, 

CRISTINA VARGAS REIS MONTEIRO - OAB:9804, EDDYLANGE ALVES 

DE OLIVEIRA ALVARENGA - OAB:10.871, ELAINE CRISTINA FERREIRA 

SANCHES -  OAB:7863/MT,  GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA/PROCURADOR GERAL MUNICIPIO - OAB:, GIVALDO ALVES 

DE OLIVEIRA - OAB:13.493, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:MT 

8.447-B

 Vistos...

Designo para o dia 17.10.2018, 14,30, a audiência de instrução julgamento, 

à qual deverão comparecer as partes, para prestar depoimento pessoal, 

acompanhadas de seus advogados, devendo constar do mandado a 

advertência acerca da pena de confissão (art. 385, CPC), acompanhadas 

de seus advogados, bem como das testemunhas independentemente de 

intimação (art. 455 e seguintes do CPC), cujo rol deverá ser depositado no 

processo no prazo de 15 dias (§ 4º, do art. 357 do referido instituto 

processual civil), a contar da intimação.

Fixo, como ponto controvertido, o alegado erro, omissão ou negligência 

médica no atendimento hospitalar da requerente, que, em virtude da 

entubação realizda por conta do AVC que sofrera, teve seu esôfago 

perfurado, apresentando "disfonia após-entubação endo-traqueal", o que 

tem lhe causado contínuo sofrimento, pois corre o risco de algum alimento 

ingerido descer direto para o seu pulmão, o que mudou totalmente sua 

rotina de vida.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 257830 Nr: 15940-70.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GERCILIA BINI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MARGARIDA MMARTIS 

FERREIRA - OAB:OAB/MT13672, MAYKA M. PAES DE BARROS LEAL - 

OAB:13664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste nos autos 

requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 418009 Nr: 20992-71.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:OAB/MT 10.603, LEANDRO RIPOLI BIANCHI - OAB:12856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na Ação Ordinária de Cobrança intentada por Izaura Cristina da Silva em 

face do Município de Várzea Grande, a fim de condenar o ente público 

municipal ao pagamento do FGTS, de todo o período laborado, do período 

de 1.7.2009 a 31.7.2015, bem como da diferença salarial correspondente 

a 17 dias trabalhados no mês de julho de 2015, declarando, assim, extinto 

o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Os valores devem ser pagos de uma só vez, 

monetariamente corrigidos pelo ICPA-E, a partir de julho/2009, do 
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vencimento de cada obrigação, e juros de mora pela remuneração oficial 

da caderneta de poupança, da citação (Recurso Repetitivo nos Recursos 

Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 

22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção 

– rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, dos 

quais se extrai a seguinte tese como paradigma (Tema 905).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.Quanto às custas processuais, segundo prevê o art. 3º, I, 

da Lei Estadual n. 7.603/2001, a Fazenda Pública é isenta do pagamento 

das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não 

houve, por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça.Recorro, de ofício, 

por tratar de sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ).Havendo recurso 

voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazoá-lo, remetendo-se, 

após, os autos, à instância superior para os devidos fins.P.R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 252064 Nr: 11216-23.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LUIS TEIXEIRA, HENRIQUE PEDRO DE 

LIMA FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS PINHEIRO 

SANTOS - OAB:10315, JOSÉ LUIS BLASZAK - OAB:10.778-B, JOSÉ 

MARCÍLIO DONEGÁ - OAB:OAB3079-A, ROSANA DE B. B. P. ESPÓSITO 

- OAB:4.531

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando Dr. Ricardo Rodrigo Correa da Silva - OAB/MT 24421/O 

para que devolva os autos retirado em carga rápida a esta Secretaria no 

prazo de 24 horas, sob pena de ser expedido mandado de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 251866 Nr: 11066-42.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

291, § 7º, II, da Constituição Federal, julgo procedente o pedido formulado 

pela parte requerente, condenando o requerido a conceder a este a 

aposentadoria rural por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da referida lei 

federal, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, bem como o abono anual 

previsto no art. 40 da respectiva lei, a partir do ajuizamento da ação.O 

benefício deverá ser implantado no prazo de 30 dias, contados da 

intimação.As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, 

sujeitando-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no 

que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 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, por tratar de sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 243351 Nr: 4478-19.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NELSON ANDREANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) . Até porque o autor/exequente tinha plena ciência do recebimento 

das parcelas da aposentadoria por invalidez quando da execução da 

sentença e, ainda, assim, incluiu as parcelas pretéritas da aposentadoria 

por idade. Desta feita, outro caminho não resta senão o reconhecimento 

do excesso apontado na impugnação, devendo a execução ser extinta 

por pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC. Condeno o exequente 

ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º 

e 3º, I, do CPC.Suspendo, porém, a cobrança pelo prazo de 5 (cinco) anos 

ou até que perca a condição de beneficiária da justiça gratuita, nos termos 

do art. 98, § 3º, do CPC. Decorrido o prazo recursal, arquive-se com o 

processo com as baixas de costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 370646 Nr: 19906-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE CRISTINI DE CAMPOS XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para, querendo, no prazo de 

quinze dias, manifestar sobre a impugnação de fls. 181/203.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 249564 Nr: 9097-89.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 112 

da referida lei, julgo procedente o pedido formulado pela parte requerente, 

condenando o requerido a pagar aos sucessores Alice Souza Lima, 

Aldete de Carvalho Santana, Rosidete Santana e Janete Carvalho 

Santana, os valores devidos de sua aposentadoria por idade, da data do 

ajuizamento da ação (30.6.2010) até a data do falecimento do requerente 

(26.3.2017), no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, bem como o abono 

anual previsto no art. 40 da respectiva lei (art. 48, § 1º, da referida lei 

federal).As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, 

sujeitando-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no 

que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 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(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247947 Nr: 7687-93.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SANTANA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

291, § 7º, II, da Constituição Federal, julgo procedente o pedido formulado 

pela parte requerente, condenando o requerido a conceder a esta a 

aposentadoria rural por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da referida lei 

federal, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, bem como o abono anual 

previsto no art. 40 da respectiva lei.As prestações em atraso devem ser 

pagas de uma só vez, sujeitando-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009). 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, por tratar de 

sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ).Havendo recurso voluntário, 

intime-se a parte contrária para contrarrazoá-lo, remetendo-se, após, os 

autos, à instância superior para os devidos fins.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 447090 Nr: 10486-02.2016.811.0002

 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: FABIO DE SOUZA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR G. DO CARMO - 

OAB:16.409/MT, RODRIGO BRANDAO CORREA - OAB:MT 16.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado pelo autor, a fim 

de ordenar a implantação do auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta 

por cento) do salário-de-benefício, nos termos do § 1º, do art. 86, da Lei 

8213/90, a partir do dia posterior à data da cessação do auxílio-doença 

(11.2.2015), tendo em vista a redução física comprovada nos autos, 

declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.As prestações em atraso devem ser pagas 

de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros 

de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). De 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são 

isentos do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste 

caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença (Súmula 111 do STJ).Recorro de ofício (Súmula 490 

STJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 396033 Nr: 9191-61.2015.811.0002

 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: HAGRICIA FERREIRA DE SOUZA, DOGIVAL RAIMUNDO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 20, da Lei n. 8.742/93, c/c art. 203, 

V, da Constituição Federal, julgo procedente o pedido formulado pela parte 

requerente nesta ação, condenando o requerido a conceder-lhe o 

benefício assistencial ao idoso/deficiente (LOAS), no valor de 1 (um) 

salário mínimo mensal, a partir da data do requerimento administrativo, 

declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.Concedo o pedido de antecipação de tutela, 

nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte 

requerida para o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem 

prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, 

atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu 

o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). De acordo com o estabelecido 

no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, condeno-o ao pagamento 

dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da 

liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que 

deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111 

do STJ).Recorro de ofício (Súmula 490 STJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 261963 Nr: 1305-50.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE ROSA DE SOUZA, DAVI ENEDINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS PASSOS 

CANONGIA - OAB:16196, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, JESUS 

VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:, SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - 

OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 112 

da referida lei, julgo procedente o pedido formulado pela parte requerente, 

condenando o requerido a pagar ao sucessor, Sr. Davi Enedino de Souza, 

os valores devidos de suja aposentadoria por idade, da data do 

ajuizamento da ação (19.1.2011) até a data do falecimento da requerente 

(5.4.2011), no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, bem como o abono 

anual previsto no art. 40 da respectiva lei (art. 48, § 1º, da referida lei 

federal).As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, 

sujeitando-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no 

que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 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, por tratar de sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 312056 Nr: 8117-40.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEIZE DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, BIANCA REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, 

ROBERTO ANTONIO FACHHIN FILHO - OAB:OAB/MT 13.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 39, parágrafo único, c/c art. 71, 

ambos da Lei n. 8.213/91, c/c art. 93, § 2º, do Decreto-lei n. 3.048/99, julgo 

procedente o pedido formulado nesta ação, condenando o réu, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder o salário-maternidade à 

trabalhadora rural Oneize de Amorim, no valor de 1 (um) salário mínimo 

mensal, a partir da data do ajuizamento da ação (23.4.2013). Concedo o 

pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a 

imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento no prazo de 

30 dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de imposição de 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo de outras medidas 

necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial.As prestações em 

atraso devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e 

acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009). De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Fixo os honorários advocatícios em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo 

Civil, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

realizado pelo profissional e o razoável tempo exigido para o seu serviço, 

cumprindo ressaltar não ser possível a aplicação neste caso da Súmula n. 

111 do STJ, por ser irrisório o proveito econômico (4 salários mínimos) 

obtido na demanda.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 347213 Nr: 13609-76.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS ALVES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DÉBORAH M. MARTINS FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:MT 13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de 

concessão de benefício previdenciário, declarando extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. 

Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que se 

perca a condição legal de necessitada, nos termos insertos no art. 98, do 

CPC.Havendo interposição de recurso e apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos à instância superior para os devidos fins. Transitada 

em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 403613 Nr: 13225-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAÇÕES MG IND. COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MADALENA TEIXEIRA - 

OAB:13018, SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - OAB:10332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES ALVES 

REAL - OAB:15434-0

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado nos Embargos 

à Execução propostos pelo Município de Várzea Grande em face de 

Rações MG. Ind. Com. Ltda e, por conseguinte, homologo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, a planilha de cálculo de fls. 104-105 em 

apenso, declarando extinto o processo com julgamento do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o embargante 

ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 4.834,36 – decisão de fls. 

47-48), nos termos do art. 85, § § 3º e 4º, III, do Código de Processo Civil, 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida de maior 

complexidade, o bom trabalho desenvolvido pelo advogado e o pouco 

tempo exigido para o seu serviço. 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.Transitada em julgado, remetam-se os autos à Contadoria 

Judicial para atualização da planilha de fls. 104-105 dos autos em apenso 

no prazo de 10 (dez) dias e, após ouvidas as partes, conclusos para 

homologação e expedição de Requisição de Pequeno Valor ou de 

Precatório.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 394470 Nr: 8063-06.2015.811.0002

 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: DIONISIO DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, 

condenado o réu ao restabelecimento do auxílio-doença desde a cessão, 

com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez desde a data 

da juntada do laudo pericial aos autos (13.6.2017), com o pagamento das 

parcelas/diferenças em atraso, abatendo valores já pagos 

administrativamente, bem como o 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.Concedo o pedido de antecipação 

de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da 

parte requerida para o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa, 

sem prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da 

ordem judicial. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, 

atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu 

o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). De acordo com o estabelecido 

no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ele 

beneficiário da justiça gratuita. Por outro lado, condeno-o ao pagamento 

dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da 

liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que 

deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111 

do STJ).Recorro de ofício (Súmula 490 STJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 377309 Nr: 24785-52.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH M. MARTINS FERREIRA 

DA CRUZ - OAB:MT 13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de 
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concessão de benefício previdenciário, por não restar comprovada a 

qualidade de segurado do autor, declarando extinto o feito com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da 

justiça, suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de 

necessitado, nos termos insertos no art. 98, do CPC.Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo recurso e 

apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. 

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 430864 Nr: 1398-37.2016.811.0002

 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: SANTA MÔNICA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA - OAB:14.241, MARCELO VENTURA 

DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 20, da Lei n. 8.742/93, c/c art. 203, 

V, da Constituição Federal, julgo procedente o pedido formulado pela parte 

requerente nesta ação, condenando o requerido a conceder-lhe o 

benefício assistencial ao idoso/deficiente (LOAS), nos termos do art. 203, 

V da referida lei federal, no valor de 1(um) salário mínimo mensal, a partir 

da data do requerimento administrativo, declarando, assim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do 

CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de outras 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo 

INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial 

da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/2009). De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, condeno-o ao pagamento 

dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da 

liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que 

deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111 

do STJ).Recorro de ofício (Súmula 490 STJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 411021 Nr: 17207-04.2015.811.0002

 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: ROBERTO GUEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997, THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - 

OAB:14519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fundamento no art. 485, V, última parte, do Código de 

Processo Civil, declaro extinto este feito sem resolução do mérito. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do 

CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que 

se perca a condição legal de necessitado, nos termos insertos no art. 98, 

do CPC.Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. 

Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior 

para os devidos fins. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 454119 Nr: 13700-98.2016.811.0002

 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: SARAH JANE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando 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.: 433857 Nr: 3336-67.2016.811.0002

 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 CESAR JORFI, FATIMA APARECIDA 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE REGINA MARTINS - 

OAB:OAB/MT 10.003-B, NAYARA PEREIRA SOARES - OAB:19691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o relatório social 

de fls. 106/113 no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a 

parte autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em 

carga dos autos à Procuradoria Federal de Mato Grosso (INSS).

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002249-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MARTINHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARRUDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MARIA HELENA RONDON LUZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE MORAES OAB - MT0011059A-N (ADVOGADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

Vistos, Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas 

Serventias extrajudiciais integrantes do Polo IV (Alta Floresta), conforme 

Portaria nº 49/2018- CGJ, entre os dias 6 e 10 de agosto do corrente ano, 

redesigno para o dia 24.10.2018, às 15h30min, a audiência anteriormente 

anunciada nos autos. Intimem-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1006762-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATALIBIO GONCALVES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

CLARICE GONCALVES (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 
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1006762-02.2018.8.11.0002. AUTOR: ATALIBIO GONCALVES RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Intime-se o Requerente, para se manifestar, no prazo legal, acerca do 

cumprimento da liminar concedida. Após voltem-me conclusos. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de agosto de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006725-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA RAY DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882/O 

(ADVOGADO)

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0012937A-O 

(ADVOGADO)

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO)

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006725-72.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: DIANA RAY DE ARAUJO 

IMPETRADO: PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE Vistos, etc. 

Cuida-se a espécie de Mandado de Segurança, impetrado com supedâneo 

na Lei 12.016/09, e artigo 5º “caput”, LXIX, da Constituição Federal, por 

DIANA RAY DE ARAÚJO, em face de ato praticado pela SRA. LUCIMAR 

SACRE DE CAMPOS - PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT, 

aduzindo em síntese que inscreveu-se no Concurso Público estabelecido 

pelo Edital nº 002/2017 para o cargo de Agente Técnico do SUS – Perfil 

Técnico em Enfermagem – 40 horas. Alega que após a realização do 

certame, obteve a aprovação em 2º (segundo) lugar, atendendo ao Edital 

de Convocação nº 01/2018 PMVG, veiculado no Diário Oficial desse 

Município, datado de 18/04/2018, foi apresentada a documentação exigida, 

visando o provimento ao cargo supracitado. Assenta que no dia 

designado para apresentação dos documentos exigidos no referido Edital, 

ainda não havia concluído o curso técnico que exigira a banca 

examinadora do certame, e assim, contatou a sua Instituição de Ensino 

que, por sua vez, tratou de exarar a Declaração datada de 23/04/2018, em 

que ratifica a conclusão do curso em 07/06/2018. Assevera que como no 

referido prazo de posse, não possuía em mãos o diploma de conclusão de 

curso, apresentando a declaração emitida pela sua Instituição de Ensino, 

sendo orientado pela Administração para que fizesse requerimento 

pedindo a sua recolocação ao final da relação de aprovados, para 

nomeação e posse em dia posterior ao do fim do Curso Técnico em 

Enfermagem, conforme exigido no respectivo comando editalício. Alega 

outrossim, que conforme ressai do comunicado impresso no Diário Oficial 

de nº 2.996, datado de 11/06/2018, teve a Nomeação e Posse canceladas, 

ao fundamento de não cumprir os requisitos elencados a teor do Edital nº 

002/2017/PMVG, por não possuir, supostamente, diploma ou atestado de 

conclusão de curso de nível técnico em enfermagem. Pugna pela 

concessão da liminar inaudita altera pars, para que o Impetrado proceda a 

imediata Nomeação e Posse da Impetrante, por se tratar de direito líquido e 

certo Instruiu a inicial com documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o mandado de 

segurança (art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Na hipótese, denota-se da inicial, 

bem como dos documentos probatórios a essa anexados, em caráter 

inicial, a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade de sua 

pretensão a uma medida de urgência, por considerar que a impetrante foi 

regularmente aprovada no concurso em 2ª colocação. Depreende-se de 

forma cristalina que a ilegalidade está presente, uma vez que verifico em 

decisões dos Tribunais Pátrios que no momento da posse é que deverá 

ser exigido do candidato nomeado os documentos comprobatórios do 

preenchimento dos requisitos para a investidura no cargo, senão vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA 

C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. À INVESTIDURA DO CARGO PÚBLICO. 

EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO ANTES DA POSSE. 

DESPROPORCIONALIDADE. SÚMULA 266 DO STJ. SATISFAÇÃO DA 

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO. IMPROVIMENTO. 1. Não há 

porque privar o concursado dos direitos de nomeação e os daí 

decorrentes, ao argumento de descumprimento da exigência referente à 

escolaridade à época da nomeação, sob pena de, carecendo de 

proporcionalidade, importar em sacrifício de interesse maior à própria 

Administração Pública; 2. No momento da posse é que deverá ser exigido 

do candidato nomeado os documentos comprobatórios do preenchimento 

dos requisitos para a investidura no cargo, porquanto, só nessa 

oportunidade, aceitando o servidor as atribuições do cargo assumindo o 

compromisso de bem servir, forma-se a relação jurídica com a 

Administração Pública. 3. O diploma ou habilitação legal pra exercício do 

cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso 

público (STJ, Súmula 266); 4. Concurso Público afigura-se procedimento 

administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os 

melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas e, por 

esta razão, é que a Administração deve agir de forma impessoal, 

objetivando apenas e tão somente atender ao interesse público, cuja 

finalidade somente será alcançada mediante a mescla de princípios de 

cunho constitucional, dentre eles, o da razoabilidade e o da 

proporcionalidade; 5.Apelação não provida. (TJMA – APL 0272222012 MA 

00361877-05.2018.8.10.001, Relatora: Nelma Celeste Souza Silva Sarney 

Costa, Data Julgamento: 23/10/2012, Segunda Câmara Cível, Data 

Publicação: 26/10/2012). “REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – Impetrante que foi aprovado em primeiro lugar no processo 

seletivo promovido pelo Município de Bofete para a contratação por prazo 

determinado de Professor de Geografia, mas não foi contratado para o 

exercício da função temporária porque não apresentou diploma de 

conclusão do Bacharelado em Geografia ou certificado de colação de 

grau, embora tenha fornecido Declaração de Integralização Curricular, 

atestando a conclusão do curso superior em Geografia – Ilegalidade – 

Exigência que se afigura desarrazoada, vez que a declaração emitida por 

instituição federal (Universidade Federal de Goiás) de inquestionável 

idoneidade, é suficiente à demonstração de que o Impetrante reúne os 

predicados necessários ao exercício de função pública para a qual foi 

aprovado em primeiro lugar em certame – Demandante que, em data 

posterior à impetração, trouxe aos autos o diploma de Licenciatura em 

Geografia, tardiamente expedido em 05/05/2016 em virtude de greve 

envolvendo os servidores da Universidade Federal de Goiás (UFG) – 

Princípio da razoabilidade e dever constitucional de motivação 

desrespeitados – Direito líquido e certo caracterizado – Concessão da 

segurança – Precedentes desta Corte de Justiça – Sentença mantida – 

Recurso oficial desprovido. (TJ-SP – REEX: 10004909420168260470 SP, 

Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Julgamento em 06/09/2016, 1ª Câmara 

de Direito Público, Publicação: 09/09/2016). Com efeito, cabe destacar que 

o formalismo excessivo despendido pela Administração Municipal, ao 

contrário de expor a lisura do Certame, confronta-se com as premissas 

mais basilares à quais encontra-se vinculada a Administração Pública em 

geral, em especial a proporcionalidade e a razoabilidade, como também, 

numa última análise, a eficiência, princípio este encartado dentre os pilares 

de atos administrativos, conforme preceitua o artigo 37 da Constituição da 

República. Além do mais, o entendimento esposado ao teor do Verbete nº 

266, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que sedimenta 

que “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser 

exigido na posse e não na inscrição para o concurso público” e, no 

vertente caso, a Impetrante apresentou os documentos antes do ato da 

posse. Perpetua, ainda, no caso em comento, a grave afronta ao dever de 

probidade que recai sobre os Administradores, conforme o artigo 11 da 

Lei nº 8.429/1992, a seguir: Art. 11 – Constitui ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente (...) II – 

retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício (...). Assim, 

não restam dúvidas que o fumus boni iuris está evidenciado pela flagrante 

ilegalidade da Administração Pública em se manter inerte, uma vez que 

mesmo após a Impetrante ter apresentado toda a documentação ao cargo 

em que fora aprovada no concurso público supracitado, veio a ser 

indevidamente cancelado pelo Impetrado e o periculum in mora se faz 

presente, uma vez que causará prejuízos ao direito da Impetrante em ser 

convocada a assumir a vaga, que de direito, lhe pertence. Ante o exposto, 

DEFIRO A LIMINAR almejada para determinar que a autoridade coatora 

proceda à nomeação e posse imediata da impetrante DIANA RAY DE 

ARAÚJO no cargo de Agente Técnico do SUS - Perfil Técnico em 
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Enfermagem - Prefeitura de Várzea Grande-MT, até o julgamento do mérito 

deste mandamus. 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). Expeça-se mandado. Int. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 3 de agosto de 2018. ALEXANDRE ELIAS 

FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006557-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACONIAS PEREIRA DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (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: 

1006557-70.2018.8.11.0002. AUTOR: JACONIAS PEREIRA DO CARMO 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Intimem-se as partes, 

para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 

31 de julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006709-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRIGIDO LEMES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006709-21.2018.8.11.0002. AUTOR: BRIGIDO LEMES DE MORAES RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Intimem-se as partes, para 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 1 de 

agosto de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1005123-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES OAB - 992.880.441-91 

(PROCURADOR)

EDIVALDO LIMA DE MELO OAB - 011.012.371-98 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CINEIA MOREIRA SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005123-80.2017.8.11.0002. AUTOR: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

PROCURADOR: EDIVALDO LIMA DE MELO, SADORA XAVIER FONSECA 

CHAVES RÉU: CINEIA MOREIRA SANTOS Vistos, Tendo em vista o acordo 

entabulado entre as partes (ID Nº 13991026), na Ação de Desapropriação 

c/c Pedido Liminar inaudita altera pars de Imissão na Posse e, 

considerando que o valor do débito existente da Requerida, oriundos de 

IPTUS dos anos de 2009 a 2017, para com o Requerente é superior ao 

crédito a ser recebido com a presente desapropriação, sendo que os 

exercícios financeiros de 2009/2013 estão sendo executados, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b) a 

do Novel Código de Processo Civil. Deixo de condenar os requeridos em 

honorários advocatícios por serem beneficiários da Justiça Gratuita. 

Transitada em julgado, realizadas as comunicações de praxe e baixas de 

estilo, arquivem-se. Custas “ex lege”. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 2 de 

agosto de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004441-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR FIDELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004878-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO BENVINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005093-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL LEONEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004491-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004213-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004450-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS SAMUEL BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004576-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNARDES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001897-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

AS PARTES, para no prazo legal para manifestar-se sobre o laudo pericial 

retro juntado. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004594-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

AS PARTES, para no prazo legal para manifestar-se sobre o laudo pericial 

retro juntado. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004594-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

AS PARTES, para no prazo legal para manifestar-se sobre o laudo pericial 

retro juntado. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006860-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE PINHEIRO DA SILVA LEQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

AS PARTES, para no prazo legal para manifestar-se sobre o laudo pericial 

retro juntado. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000287-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

AS PARTES, para no prazo legal para manifestar-se sobre o laudo pericial 

retro juntado. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003449-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FRANCISCO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT0010209A (ADVOGADO)

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO)

ALEXANDRE PACHER OAB - MT0014421A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003587-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANI ALDAIR DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

MM. Juiz, Município de Várzea Grande, já devidamente qualificado nos 

presentes autos, vem, por seu procuradores, RATIFICAR a contestação já 

apresentada em id. 13026028, pugnando pelo prosseguimento do feito nos 

seus ulteriores efeitos. Nesses termos, pede deferimento. Várzea 

Grande-MT, 17 de julho de 2018. LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR 

Procurador Adjunto da Procuradoria Judicial OAB/MT 17020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003760-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DOS SANTOS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003540-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002158-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GONCALVES DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003172-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE SOUZA ESPINOSA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004989-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006184-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA ROSA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004302-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GILBERTO COSTA SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004531-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR SEONACA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004496-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001572-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 89491 Nr: 10565-64.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO VENANCIO DA SILVA, DIVA DA 

COSTA E SILVA HERMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO - 

OAB:5.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOALDO ANDRE ROCHA - 

OAB:5781

 Vistos,

Defiro o pedido de fl. 104.

Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 261000 Nr: 2977-93.2011.811.0002

 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): COSPLATIC IND. E COM EMBALAGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Ramos Caiado de 

Andrade - OAB:42.192/GO, Gustavo A. Heráclio Cabral Filho - 

OAB:28.284/GO

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fl. 54.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372267 Nr: 21089-08.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE OLIVEIRA TRANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANDRE CAVALCANTE DE ANDRADES, para 

devolução dos autos nº 21089-08.2014.811.0002, Protocolo 372267, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397421 Nr: 9991-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE OLIVEIRA TRANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUI CALOGAS ALI DAHROUGE 

- OAB:OABMT4300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANDRE CAVALCANTE DE ANDRADES, para 

devolução dos autos nº 9991-89.2015.811.0002, Protocolo 397421, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 313859 Nr: 10088-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIA NEVES PRAXEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON DA SILVA MARQUES - 

OAB:OAB/MT16877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora 

nesta ação e, de consequência, julgo extinto com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Deixo de condenar em honorários advocatícios, 

por ser a parte Autora beneficiária de Justiça Gratuita. Com o trânsito em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.P. R. I.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296049 Nr: 16327-17.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES GONÇALO FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HERMES GONÇALO FERREIRA JUNIOR, 

Cpf: 00896367169, Rg: 1522582-8, Filiação: Hermes Gonçalo Ferreira e 

Lidimar Revelis Ferreira, data de nascimento: 18/09/1986, brasileiro(a), 

solteiro(a), escriturário, Telefone 3682.7003. atualmente em local incerto e 

não sabido

Despacho/Decisão: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao 

art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

EXECUTADA, acerca da restrição de valores conforme Recibo de 

Protocolamento anexo nos autos.

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, 03 de agosto 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.: 373519 Nr: 21941-32.2014.811.0002

 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: VILMA FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

liquidação por arbitramento. Assim, nomeio como Perita Judicial a Sra. ANA 

HELENA ESMERALDO CANAVARROS, graduada em Ciências Contábeis, 

domiciliada na Rua Des. José de Mesquita, 255, Ed. Sunset Boulevard, 

Bairro Araés, CEP: 78.005-190, Cuiabá - MT, telefones: (65) 

3 0 2 3 - 3 5 5 5 / 9 9 9 7 1 - 3 7 7 0 ,  q u e  s e r v i r á  e s c r u p u l o s a m e n t e , 

independentemente de compromisso.

 Intime-se a Sra. Perita Judicial para apresentar proposta de honorários 

contábeis, no prazo legal.

Após, manifestem-se as partes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 439846 Nr: 6703-02.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY SOARES FERNANDES DA SILVA, 

WELLINGTON DE OLIVEIRA LEITE, CLAUDEILTON DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO - OAB:20983/O, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - 

OAB:17306

 Intimar Doutor Rodrigo Araripe de Abreu e Lima OAB/MT, 17.306, 

defensor de Kennedy Soares Fernandes da Silva, para que no prazo legal 

apresente rol de testemunha na fase do 422 do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 234713 Nr: 14699-95.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO WILLIAN GONÇALVES, SILAS 

CAETANO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EZEQUIEL DOS SANTOS 

PEREIRA REIS - OAB:22243/O, JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - 

OAB:6692/MT, RODOLFO HENRIQUE LEONIDAS DE SENA GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 22.900

 Intimar Doutor Rodolfo Henrique Leonidas de Sena Gonçalves OAB/MT 

22.900, defensor de Rogério Willian Gonçalves, para que tome 

conhecimento da decisão a seguir transcrita: Vistos em correição. Recebo 

o recurso, eis que tempestivo. Vista as partes para o oferecimento de 

suas razões e contrarrazões, no prazo de 02 (dois) dias (CPP, art. 588). 

Finalmente, conclusos os autos para o juízo de retratação (art.589, 

parágrafo único). Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 278504 Nr: 23048-19.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUITER MARTINS DE SOUZA, ANTONIO DE 

OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833

 Intimar Doutor Joel Feliciano Moreira OAB/MT 6833, Ruiter Martins, para 

que tome conhecimento da decisão a seguir transcrita: Vistos em 

Correição. A defesa do réu requer a remessa dos autos ao E. Tribunal de 

Justiça para apresentar as razões recursais, conforme p. 189. Ocorre 

que o §4º, do art. 600, do CPP que dispõe sobre a faculdade do apelante 

em arrazoar na instancia superior, diz respeito apenas ao Recurso de 

Apelação. Assim, intime-se a defesa para oferecimento de suas razões, 

em 02 (dois) dias. Decorrido o prazo sem apresentação, notifique-se o réu 

para constituir novo defensor. Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 395690 Nr: 8939-58.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDINELO FERREIRA MACIEL, LUIZ PAULO 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938, DEFENSOR PUBLICO ESTADUAL - OAB:, UBIRATAN FARIA 

COUTINHO - OAB:6760

 Intimar os advogados Bibiano Pereira Leite Neto (OAB/MT 8938) e 

Ubiratan Faria Coutinho (OAB/MT 6760), constituídos pelo acusado Luiz 

Paulo de Lima, para comparecerem à audiência de Instrução designada, 

conforme decisão de fls. 294, cujto teor é o seguinte: "Designo a 

continuação da AIJ para o dia 28 de agosto de 2018 às 16h30min, para 

oitiva da testemunha Bruno Henrique da Silva Campos e interrogatório dos 

acusados".

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 307741 Nr: 3676-16.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX LEONCIO SILVA, LEANDRO BARBOSA 

DA CAMARA, JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PEDRO DOS REIS - 

OAB:1641/MT, JOARIBE ADRIAO DE OLIVEIRA - OAB:3678/MT

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa dos réus , via DJE, que foi designada 

audiência para o interrogatório do réu LEANDRO BARBOSA CAMARA, 

para o dia 21/08/2018 ás 09h:10min, na 16ª Vara Criminal da Comarca de 

Natal-RN.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 459765 Nr: 16376-19.2016.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDRÀE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem. Como se sabe, a devolução da coisa apreendida condiciona-se 

aos seguintes requisitos cumulativos: demonstração cabal da propriedade 

do bem pelo requerente (art. 120, caput, do CPP); ausência de interesse 

no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da 

apreensão (art.118 do CPP) e não estar o bem sujeito à pena de 

perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).No caso dos autos, verifica-se que, 

por ora, a devolução do bem encontra óbice no interesse processual, 

revelando-se, neste momento, prematura ante a complexidade do caso, 

necessitando-se de uma análise minuciosa, o que se dará com a prolação 

da sentença, já que os bens apreendidos também estão sujeitos a 

eventual perdimento.Ademais, ainda que fosse o caso, nem mesmo a 

propriedade dos objetos restou minimamente corroborada com os 

documentos que o requerente careou aos autos.Com relação à 

preocupação da defesa no sentido de ver os bens requeridos padecerem 

de outros infortúnios, conforme decisões de fls. 922 e 935 a questão foi 

resolvida com a revogação da cautela de todos os veículos, cabendo ao 

interessado, caso não ocorra o perdimento daquele veículo furtado, 

pleitear na esfera cabível a reparação do dano.Deste modo, ante o 

exposto, indefiro o pleito de fls. 939/942.Aguarde-se a prolação da 

sentença nos autos de Ação Penal n. 1776-56.2017.811.0002 – ID. 

479537.Certifique-se quanto ao cumprimento da decisão de fls. 935, 

intimando-se a Autoridade Policial, caso necessário.O presente 

procedimento não necessita mais do sigilo que outrora era necessário, 

deste modo retire-se do sistema Apolo esta opção.Int.Cumpra-se."

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 221642 Nr: 16363-64.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR RAIMUNDO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Gilmar Raimundo da Silva, Rg: 1022333-9 SSP MT 

Filiação: Raimundo Eugenio da Silva e Severina Pereira dos Santos, data 

de nascimento: 01/12/1973, brasileiro(a), natural de Nova ceará-MT, 

convivente, serviços gerais, Endereço: Rua Moema, N 853 Ou Em Frente A 

Igreja Católica do Distrito de Selma, Bairro: Santa Rita, Cidade: Jaciara-MT. 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

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 4ª Vara Criminal, 

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:Ante manifestações do MP (fl. 375) e Defesa (fl. 384), 

determino o regular seguimento dos feito. Vista às partes para alegações 

finais e conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 23 de outubro de 2017.

 Dr. Abel Balbino Guimarães

Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 321736 Nr: 18141-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENIVALDO SILVA CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Benivaldo Silva Campos Filho, Cpf: 01881576116, Rg: 

1665278-9 SSP Filiação: Benivaldo Silva Campos e Maria do Rosário 

Rondon de Arruda, data de nascimento: 20/10/1987, brasileiro(a), natural 

de Várzea grande-, solteiro(a), autonomo, Endereço: Av. Verissimo de 

Campos, Qda 42 Lote 14, Bairro: São Simão, 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 4ª Vara Criminal, 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº - Bairro: Água 

Limpa - Cidade: Várzea Grande-MT Cep:78125700 Fone: (65) 3688-8400.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:(RESUMO- TOPICO FINAL) CONCLUSÃO Ante ao 

exposto, julgo procedente o pedido ontido na denúncia e, por 

consequência, condeno o réu Benivaldo Silva Campos Filho, qualificado 

nos autos, por infringir o art. 155, §4.º, III, do Código Penal brasileiro. 

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a 

pena.DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA DO RÉU. 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 tecnicamente primário, com outros registros criminais e 

com condenação com trânsito em julgado posterior a este crime (fls. 95 e 

123/4). 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 lhes são desfavoráveis, eis que 

procurou se assenhorar de patrimônio alheio. Verifico a situação 

econômica do réu como não boa; disse ser servente de pedreiro, porém 

desempregado, não demonstrando renda (fl. 12). É patrocinado pela i. 

Defensoria Pública. Quanto ao furto qualificado. Tudo isso sopesado, fixo 

sua pena base no mínimo legal, ou seja, em dois (02) anos de reclusão; 

cuja pena torno em concreto 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 20 (vinte) 

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, c, do Código Penal, o réu deverá 

iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto. 

DISPOSITIVO FINAL

Eis que o réu neste feito encontra-se solto, nesta oportunidade foi 

condenado no regime aberto. 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 se impõe na 

forma da Constituição da República. Deixo de condená-lo ao pagamento 

das custas e despesas processuais por ter se revelado pobre na forma 

da Lei. Deixo de condenar o réu em fazer reparação por dano material à 

vítima (art. 387, IV, do CPP), eis que não houve pedidos a respeito. 

Determino a Sr.ª Gestora que por qualquer meio dê conhecimento ao 

ofendido sobre a situação prisional do réu 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.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 349488 Nr: 15438-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA CRISTINA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615

 DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e CONDENO a 

acusada MONICA CRISTINA ALVES nas sanções do art. 155, §4º, inciso II, 

do CP, por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), e do 

art. 171, §2º, inciso I, do CP, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 

71 do CP), à pena de 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, a 

ser cumprida, inicialmente, em regime ABERTO, 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.Considerando que a pena não é superior a 04 

(quatro) anos e atendendo, ainda, que se trata de ré primária e que 

preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, 

conforme permite o art. 44, §2º, do referido Estatuto Penal, consistente em 

(1) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, a critério do Juízo das 

Execuções e (2) LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA.CONDENO a acusada, 

que foi defendida por Advogado particular, ao pagamento das custas 

processuais.Com o trânsito em julgado, FORME-SE o executivo de pena, 

que deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da Capital.PROCEDA-SE, 
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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, a 

condenada e o Ministério Público e, via DJE, a Defesa constituída.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 479369 Nr: 1688-18.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558

 INTIMAÇÃO para o advogado ALEXANDRE BORGES SANTOS, OAB/MT 

12.558, para se manifestar, no prazo legal, conforme decisão de fls. 75 

dos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 499231 Nr: 13316-04.2017.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMILTON CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELIA ANDREA APOSTOLO DE FREITAS 

CUNHA, Cpf: 88073319187, Rg: 12851264, Filiação: Valdira Apostolo de 

Freitas e Valdir Leonel de Freitas, data de nascimento: 18/07/1977, 

brasileiro(a), natural de Pimenta Bueno-RO, casado(a), motorista, Telefone 

66 9.9810-4177. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: intimação da vítima a fim de informa-la de que deverá adotar as 

providências para a responsabilização criminal do suposto infrator, por 

meio de advogado ou da Defensoria Pública, no prazo de 06 (seis) meses 

do conhecimento da autoria delitiva

Resumo da Inicial: O presente inquérito policial foi instaurado para apurar a 

materialidade e autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal, em tese, 

praticado por Jamilton Cunha

Despacho/Decisão: Código: 499231Pedido de ArquivamentoVISTOS ETC.O 

presente inquérito policial foi instaurado para apurar a materialidade e 

autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal, em tese, praticado por 

Jamilton Cunha.É O RELATÓRIO.DECIDO.No que atine ao delito de lesão 

corporal, inexistem dados seguros e insuspeitos acerca do início das 

agressões e dada a proporcionalidade das lesões, mostra-se inviável o 

início da ação penal.Compulsando os autos, quanto ao crime de ameaça, 

verifico que não há elementos suficientes para subsidiar o oferecimento 

de denúncia pelos fatos investigados.Ante o exposto, ausentes os 

elementos indispensáveis para o oferecimento da denúncia, sem prejuízo 

do disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal, acolho a 

manifestação do Ministério Público e determino o arquivamento dos autos 

com relação aos crimes tipificado no artigo 147, do Código Penal e artigo 

129, § 9º, do Código Penal.No tocante ao suposto crime de injúria, 

determino a intimação da vítima a fim de informa-la de que deverá adotar 

as providências para a responsabilização criminal do suposto infrator, por 

meio de advogado ou da Defensoria Pública, no prazo de 06 (seis) meses 

do conhecimento da autoria delitiva.Intimem-se.Várzea Grande/MT, 24 de 

agosto de 2017.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz 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, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 06 de agosto de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 480968 Nr: 2512-74.2017.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KELLE MARQUES DA COSTA, Cpf: 

00615933114, Rg: 1290880, Filiação: Ivone Marques Campos e Odil 

Conceição da Costa, data de nascimento: 12/08/1981, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), técnica de enfermagem, Telefone 

(65)9.9277-7470. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: intimação da vítima a fim de informá-la de que deverá adotar as 

medidas para a responsabilização do infrator, por meio de advogado 

constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do artigo 38 do CPP.

Resumo da Inicial: O presente inquérito policial foi instaurado para apurar a 

materialidade e autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal, em tese, 

praticados por Francisco Gonçalves da Silva Junior.

Despacho/Decisão: Código: 480968Pedido de ArquivamentoVISTOS ETC.O 

presente inquérito policial foi instaurado para apurar a materialidade e 

autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal, em tese, praticados por 

F r a n c i s c o  G o n ç a l v e s  d a  S i l v a  J u n i o r . É  O 

RELATÓRIO.DECIDO.Compulsando os autos, verifico que não há 

elementos suficientes para subsidiar o oferecimento de denúncia pelos 

fatos investigados.Ante o exposto, ausentes os elementos indispensáveis 

para o oferecimento da denúncia, sem prejuízo do disposto no artigo 18 do 

Código de Processo Penal, acolho a manifestação do Ministério Público e 

determino o arquivamento dos autos com relação ao crime tipificado no 

artigo 147, caput e 129, § 9º, do Código Penal.Por fim, defiro o 

requerimento do Ministério Público no que atine ao crime de injúria, motivo 

pelo qual determino a intimação da vítima a fim de informá-la de que deverá 

adotar as medidas para a responsabilização do infrator, por meio de 

advogado constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do artigo 38 do 

CPP.Intimem-se.Várzea Grande/MT, 24 de julho de 2017.Eduardo Calmon 

de Almeida CézarJuiz 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, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 06 de agosto de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004834-16.2018.8.11.0002

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:

RENATA CAMPOS SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004834-16.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: RENATA CAMPOS SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO RCI BRASIL S.A, em desfavor 

de RENATA CAMPOS SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. Em petição de Id. 13984416, o autor veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 5. Custas pagas na distribuição. 6. Considerando que a 
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parte autora desistiu do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. 7. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006447-71.2018.8.11.0002

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:

MAURICIO CARLOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1006447-71.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: MAURICIO CARLOS DE ALMEIDA 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 duas Notificações Extrajudiciais, verifico que a primeira (Id. 

14371868) fora enviada para o endereço indicado no contrato, entretanto, 

retornou com o motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO”. 4. Verifico ainda, que 

apesar da segunda notificação (Id. 14371857) ter sido recebida por 

terceiro, a mesma fora encaminhada para endereço diverso do informado 

no contrato, de modo que não ficou devidamente comprovada a mora do 

requerido com relação ao débito. 5. Nesse Sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO BANCO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. 

CARACTERIZAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRATICADA 

PELA SERVENTIA INFRUTÍFERA, PORQUANTO O DEVEDOR "MUDOU-SE". 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EDITALÍCIA OU PROTESTO DO TÍTULO. MORA 

NÃO CARACTERIZADA. PRAZO PARA EMENDAR A EXORDIAL 

DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. Para o 

desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, faz-se 

necessário que o credor demonstre a constituição em mora do devedor. 

Para comprovar tal ato, no insucesso da diligência da serventia 

extrajudicial no endereço fornecido no contrato pelo devedor, deve ser 

realizado o protesto do título ou a intimação editalícia, sob pena de 

acarretar a extinção da demanda. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SC - AC: 

20130431793 SC 2013.043179-3 (Acórdão), Relator: Guilherme Nunes 

Born, Data de Julgamento: 21/08/2013, Quinta Câmara de Direito Comercial 

Julgado)”. 6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do 

art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, 

art. 321, parágrafo único). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 398631 Nr: 10585-06.2015.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. J. MARTINS JUNIOR TERRAPLANAGEM - 

ME, JOACIL GONÇALO DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092

 Certifico que busca de endereço efetuada pelo sistema INFOJUD 

encontra-se devidamente juntada nos autos em fls. 126/128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 73042 Nr: 6271-03.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO MANOEL DAMATA, OSVALDO 

DONIZETE DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILZA ANDREIA OLIVEIRA - 

OAB:9650

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça da Comarca de Rosário 

Oeste - MT, para cumprimento da Carta Precatória junto esta referida 

Comarca Deprecada, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de 

Diligência e, desta forma, esta Serventia providenciar a distribuição a 

Carta Precatória expedida nestes autos, acompanhada da referida guia de 

diligência e o respectivo comprovante de pagamento, além dos demais 

documentos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004843-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE LEITE GONCALVES (EXECUTADO)

MARCO A DA CUNHA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004843-75.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: MARCO A DA CUNHA - ME, JAQUELINE LEITE GONCALVES 

Vistos. 1. Citem-se os devedores para pagarem o débito em 3 (três) dias, 

contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem 

para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se os devedores em seguida. 3. 

Não sendo encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens 

para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida (CPC, art. 

827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento 

a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. 

Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e 

fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006003-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006003-38.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME, JOSE ANTONIO 

LOPES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução promovida pelo credor, 

pretendendo receber a quantia informada na inicial. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não comprovou 

o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. 3. Dessa maneira, 

oportunizo ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, para que recolha as 

custas pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do 

CPC e extinção do feito (art. 485, inciso III, do CPC). 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006687-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO RODRIGUES DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006687-60.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ORIVALDO RODRIGUES DE AMORIM Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Por derradeiro, constato que o instrumento 

procuratório juntado aos autos, encontra-se vencido, conforme prazo de 

validade descrito no mesmo, entretanto, por se tratar de vício sanável, 

concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor regularize a 

representação processual, sob pena de extinção (art. 76, I, do Código de 

Processo Civil). 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se. 

., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006085-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006085-69.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão proposta por Banco do Brasil S.A. em face de 

Maria Aparecida da Silva, ambos qualificados na exordial. 2. Compulsando 

os autos, verifico que, na cadeia de procurações, não consta o nome da 

Dra. Thais Daniela Tussolini de Almeida, responsável pela assinatura 

digital, nem sequer da Dra. Maria Amélia Cassiana Mastrorosa Vianna, a 

qual substabeleceu poderes, conforme instrumento de Id 14207811. 3. 

Ademais, verifico que não foram juntadas as guias e o comprovante de 

pagamento das custas processuais e taxa judiciária, requisito necessário 

para análise da inicial, tendo a parte autora requerido dilação de prazo (Id 

14404842). 4. Dessa maneira, determino a intimação da parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias: i) regularize a cadeia de procurações, 

a fim de que a Dra. Thais Daniela Tussolini de Almeida possa postular em 

nome do autor, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único) e, ii) comprove o recolhimento das custas pendentes, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c 

art. 485, III, ambos do CPC). 5. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002874-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DE ARRUDA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002874-25.2018.8.11.0002; AUTOR: MANOEL FRANCISCO DE ARRUDA 

FILHO RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos. 1. Considerando a 

ordem de serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta 

Comarca, que estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, 

verifico que a lide apresentada se enquadra na exclusão desta 

competência, prevista no artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que 

transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) §2º - Excluem-se da competência dessa 

unidade as ações de competência de reparação de danos em que o 

segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, 

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil”. 2. Com efeito, o autor 

alega a inexistência de relação contratual com a instituição financeira 

requerida. 3. Portanto, a competência não é decidida meramente porque há 

no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela natureza da 

demanda. 4. Dessa forma, redistribuia-se os autos a uma das varas cíveis 

desta Comarca. 5. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006859-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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GUIOMAR MARIA DA SILVA ORNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006859-02.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: GUIOMAR MARIA DA SILVA ORNES Vistos. 1. Cumpra-se 

conforme o deprecado, servindo a presente missiva como mandado. 2. 

Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e homenagens de 

estilo. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006861-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO JOSE DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 6 8 6 1 - 6 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RENATO JOSE 

DE MORAES Vistos. 1. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a 

presente missiva como mandado. 2. Após, devolva-se ao Juízo 

deprecante, com as baixas e homenagens de estilo. 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005125-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL 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 

1005125-16.2018.8.11.0002; AUTOR: MARIA AUXILIADORA CAMPOS 

RÉU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 1. Cuida-se de Ação Revisional com 

objetivo de declarar nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição de 

indébito e indenização por danos morais proposta por MARIA 

AUXILIADORA CAMPO em face de BANCO DAYCOVAL S.A., ambos 

qualificados na inicial. 2. Requer a parte autora a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. 3. Pois bem. Para a obtenção do benefício 

da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 4. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, § 3º, do Novel Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 5. Nesse 

diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério 

hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao 

caso concreto. 6. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre 

jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

7. De uma simples análise dos documentos juntados com a exordial, 

especialmente os holerites, conclui-se que o rendimento auferido pela 

autora é suficiente para o recolhimento das custas processuais sem 

prejuízo de seu sustento. Ademais, a parte é assistida por advogado 

particular. 8. Assim, considerando que os documentos colacionados aos 

autos não comprovaram a hipossuficiência declarada pela autora, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. 9. Outrossim, ao analisar a inicial, 

percebo que a autora se descurou em atribuir corretamente o valor da 

causa, conforme determina o art. 292, V do CPC. 10. Ocorre que a 

pretensão da autora tem por objeto a modificação do valor do ato ou de 

sua parte controvertida. 11. Desta feita, oportuno à requerente o prazo de 

15 (quinze) dias para que sane a irregularidade apontada, atribuindo 

corretamente o valor da causa, e recolhendo as custas processuais e 

taxa judiciária remanescente, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme art. 321, parágrafo único do CPC. 12. Intime-se. 13. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito
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